
ח ה ֶׁשל־ֶּפַס֜ ַהָּגָד֨
ֶמת  ֶדת ּוֻמְטֶע֗ ְמֻנֶּק֣

ל ן ְוָיֵע֑ יר ַהֹּכֵה֖ ם ֵמִא֛ ן ַאְבָרָה֧ ל ֶּב֨ ק ַהְרֵא֗ י ִיְצָח֣ ל־ְיֵד֜ ַע֨

ז׃ ח ַאְׁשְּכַנֽ י ֻנָּס֥ ְלִפ֖
ְׁשָנת  ַחת ָהֲאָבִנ֖ים ַּבְרֶז֑ל  ִּב֠ ֶׁשת ְוַת֥ ֵעִצים֙ ְנֹח֔ ֶסף ְוַתַ֤חת ָהֽ ב ְוַתַ֤חת ַהַּבְרֶזל֙ ָאִ֣ביא ֶכ֔ יא ָזָה֗ ֶׁשת ָאִב֣ יא  ַּתַ֣חת ַהְּנֹח֜ ֶׁשִה֜

ים ְׁשַנ֣ת ׀ ֶׁשת ֲאָלִפ֗ ם׃ ֲחֵמ֣ ת ָהעֹוָלֽ  ן ְּבִריַא֥ ַׁשע ְלִמְנַי֖ ים ָוֵת֔ ע ֵמאֹו֙ת ְוִׁשְבִע֣ ּוְׁשַב֤

ים  ִסיָמִנ֕
ְך׃ הֹוָר֖אֹות ִנְר֥אֹות ָּכֽ

ְך׃ ים ָּכֽ י ַהָּתָנ֖׳׳ְך ִנְרִא֥ ְּפסּוֵק֥
ְך׃] ְך ִנְר֥אֹות ּֽכָ [ּתֹוָס֥פֹות ֵמָהעֹוֵר֖

ת׃   ֶרב ַׁשָּבֽ ק ְּבֶע֥ ים ַר֖ ן ֶז֑ה ּקֹורִא֕ ים ִסיָמ֣ ְּכֶׁשרֹוִא֖
ת׃  י ַׁשָּבֽ ק ְּבמֹוָצֵא֥ ים ַר֖ ן ֶז֑ה ּקֹורִא֕ ים ִסיָמ֣ ְּכֶׁשרֹוִא֖

ים① ן ֶז֑ה ּקֹורִא֕ ים ִסיָמ֣ ק ְּבֵל֥יל יֹום־ִראֽׁשֹון׃ ְּכֶׁשרֹוִא֖ ַר֖
ים ② ן ֶז֑ה ּקֹורִא֕ ים ִסיָמ֣ י׃  ְּכֶׁשרֹוִא֖ ק ְּבֵל֥יל יֹום־ֵׁשִנֽ ַר֖
ים⑩ ן ֶז֑ה ּקֹורִא֕ ים ִסיָמ֣ ה׃  ְּכֶׁשרֹוִא֖ ר ֵמֲעָׂשָרֽ ק ִעם־יֹוֵת֥ ַר֖

 ִין׃ ים ּ֥כֹוס ַיֽ ן ֶז֑ה ׁשֹוִת֖ ים ִסיָמ֣ ְּכֶׁשרֹוִא֖
 ִין׃ ת ַיֽ ים ִטַּפ֥ ן ֶז֑ה ׁשֹוְפִכ֖ ים ִסיָמ֣ ְּכֶׁשרֹוִא֖

ה׃  ל ִנְרָצֽ ְך ַהֵּל֖ ְך ָצ֥פּון ָּבֵר֖ ן עֹוֵר֔ ה ָמ֤רֹור ּכֹוֵרְ֙ך ֻׁשְלָח֣ יא ַמָּצ֑ ה מֹוִצ֣ יד ַרְחָצ֖ ץ מִּג֥ ס ַיַח֔ ׁש ּוְרַח֙ץ ַּכְרַּפ֣ ַקֵּד֤

ׁש   ַקֵּד֤
י ִמׇּכל־  ַּבּ֣יוֹם ַהְּׁשִביִע֔ ֲאֶׁש֣ר ָעָׂש֑ה ַוִּיְׁשֹּבת֙  י ְמַלאְכּ֖תוֹ  ַּבּ֣יוֹם ַהְּׁשִביִע֔ ֱאֹלִהים֙ 

ה׃  י ֤בוֹ ְמַלאְכּ֖תוֹ ֲאֶׁש֥ר ָעָׂשֽ ִּכ֣ ׁש ֹא֑תוֹ  י ַוְיַקֵּד֖ ֶאת־֣יוֹם ַהְּׁשִביִע֔ ַוְיָבֶ֤רְך ֱאֹלִהים֙ 
ים ַלֲעֽׂשוֹת׃  א ֱאֹלִה֖ ָׁשַבת֙ ִמׇּכל־ְמַלאְכּ֔תוֹ ֲאֶׁשר־ָּבָר֥



י  א ְּפִר֥ ָהעֹוָל֑ם ּבֹוֵר֖ ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  יה֣וה ֱאֹלֵה֔ ַאָּת֙ה  י׃ ָּב֤רּוְך   ן ְוַרּבֹוַתֽ  ן ְוַרָּבָנ֖ י ָמָרָנ֥ ַסְבִר֛
נּו נּו ִמׇּכל־ָע֙ם ְורֹוְמָמ֤ ַחר ָּב֤ ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ֲאֶׁש֩ר ָּב֨ ינּו ֶמ֖ ֶפן׃ ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔ ַהָגֽ

ה  ְּבַאֲהָב֗ ינּו  ֱאֹלֵה֜ יה֨וה  ָלנּו֩  ן  ַוִּתֶּת֣ יו  ְּבִמְצֹוָת֔ נּו  ְוִקְּדָׁש֣ ַׁשָּב֣תֹות (ִמׇּכל־ָלׁשֹו֙ן 
ה ּו) ֶאת־֨יֹום  ִלְמנּוָח֡ ים ּוְזַמִּנ֣ים ְלָׂשׂשֹו֩ן  ה ַחִּג֣ ים ְלִׂשְמָח֡ ה ְוֶאת־ מֹוֲעִד֣ ת ַהֶּז֗ (ַהַׁשָּב֜

נּ֙ו  ֨יֹום)  ֵחרּוֵת֨ ן  ְזַמ֤ ה  ַהֶּז֔ ַהַמצֹו֙ת  ג  ת ְּבַאֲהָב֙ה) (ַח֤ ִליִציַא֥ ֶכר  ֵז֖ ֶדׁש  ֹק֔ א  ִמְקָר֣
ים  ְׁשָּת֙ ִמׇּכל־ָהַעִּמ֔ נּו ִקַּד֨ ְרָּת ְואֹוָת֤ נּו ָבַח֜ ִים׃ ִּכ֩י ָב֨ ת) (ִמְצָרֽ ָך  ְוַׁשַּב֕ י ׇקְדֶׁש֔ ( ּומֹוֲעֵד֣

ה ּוְבָר֔צֹון)   ׁש  ְּבַאֲהָב֣ ה יה֔וה ְמַקֵּד֕ ַאָּת֣ ָּברּוְ֙ך  נּו  ה ּוְבָׂשׂ֖שֹון ִהְנַחְלָּת֑ (ְּבִׂשְמָח֥
ת ְו) ים׃ ַהַׁשָּב֥ ל ְוַהְּזַמִּנֽ ֖ ִיְׂשָרֵ

יל  ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ַהַמְבִד֡ ינּו ֶמ֖ ׁש׃ ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔ י ָהֵאֽ א ְמאֹוֵר֥ ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ּבֹוֵר֖ ינּו ֶמ֖ ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔
ין  ין ׀ ֵּב֣ ֵּב֣ ֶׁשְך  ין ֨אֹור ְלֹח֜ ֹחל ֵּב֥ ְל֠ ֶדׁש  ת ֹק֣ ין ְקֻדַּׁש֣ ה׃ ֵּב֚ י ַהַּמֲעֶׂשֽ ֶׁשת ְיֵמ֥ י ְלֵׁש֖ ין ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ים ֵּב֚ ל ָלַעִּמ֗ ִיְׂשָרֵא֣

ְׁשָּת ֶאת־ַעְּמָך֥  ְלָּת ְוִקַּד֛ ְׁשָּת ִהְבַּד֧ י ַהַּמֲעֶׂש֙ה ִקַּד֔ ֶׁשת ְיֵמ֤ י ִמֵּׁש֨ ְלָּת ְוֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ת יֹום־֖טֹוב ִהְבַּד֑ ת ִלְקֻדַּׁש֥ ַׁשָּב֔
ֶדׁש׃  ֶדׁש ְלֹקֽ ין ֹק֖ יל ֵּב֥ ה יה֔וה ַהַּמְבִד֕ ָך׃ ָּברּוְ֙ך ַאָּת֣ ל ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ ִיְׂשָרֵא֖

ה׃ ן ַהֶּזֽ נּו ַלְּזַמ֣ נּו ְוִהִּגיָע֖ ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ֶׁשֶהֱחָי֧נּו ְוִקְּיָמ֛ ינּו ֶמ֖ ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔

ִים׃" ּוְרַח֙ץ   ת ָיַדֽ ל ְנִטיַל֖ ין "ַע֥ ין ְמָבְרִכ֔ ְוֵא֣

ס ין׃  ַּכְרַּפ֣ ַלח ּוְמָבְרִכֽ י ֶמ֖  ִית ְּבֵמ֥ ֑ ס ָּפ֖חֹות ִמְכזַ ין ַּכְרַּפ֥  טֹוְבִל֔

א ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ּבֹוֵר֖ ינּו ֶמ֖ ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔
ה׃  י ָהֲאָדָמֽ ְּפִר֥

ץ ַהָּג֖דֹול ַיַח֔ י  ֶאת־ַהֵחִצ֥ ין  ּוַמְצִּפ֕ ִים  ִלְׁשַּת֑ ית  ָהֶאְמָצִע֖ ה  ֶאת־ַהַּמָּצ֥ ע  ִיְבַצ֛ ִית  ַהַּב֧ ַעל  ַּב֨

 ַלֲאִפיֽקֹוָמן׃ 

יד  ִים ׇּכל־מִּג֥ ְרָעא ְדִמְצָר֑ ָנא ְּבַא֣ לּו ַאְבָהָת֖ י ֲאָכ֥ ְנָיא ִד֛ ָה֙א ַלְ֣חָמא ַע֔
ָּתא֙  ָהַׁש֨ ח׃  ְוִיְפַסֽ י  ֵייֵת֖ יְך  ׇּכל־ִדְצִר֕ ל  ְוֵייֹכ֔ ֵייֵת֙י  ין  ִדְכִפ֗

א י ָהָכ֔ ַעְבֵד֔ ָּת֙א  ל ָהַׁש֨ ְרָעא ְדִיְׂשָרֵא֑ ה ְּבַא֖ ְלָׁשָנ֥ה  ְלָׁשָנ֥ה ַהָּבָא֖
ין׃  י חֹוִרֽ ה ְּבֵנ֥ ַהָּבָא֖

ה ִמׇּכל־ַהֵּליֽלֹות׃  ְיָלה ַהֶּז֖ ה ַהַּל֥ ה ִּנְּׁשַּתָנ֔  ַמ֣



ה  ץ ּוַמָּצ֑ ין ָחֵמ֖ נּו אֹוְכִל֔ ה׃ֶׁשְּבׇכל־ַהֵּלילֹו֙ת ָא֣ ה ֻּכּ֖לֹו ַמָּצֽ ְיָלה ַהֶּז֔ ַהַּל֣

ר ְיָר֑קֹות ין ְׁשָא֖ נּו אֹוְכִל֔ ה ָמֽרֹור׃ ֶׁשְּבׇכל־ַהֵּלילֹו֙ת ָא֣ ְיָלה ַהֶּז֔ ַהַּל֣

ת   ַעם ֶאָח֑ ילּו ַּפ֣ ין ֲאִפ֖ נּו ַמְטִּביִל֔ ין ָא֣ ים׃ ֶׁשְּבׇכל־ַהֵּלי֗לֹות ֵא֚ י ְפָעִמֽ ה ְׁשֵּת֖ ְיָלה ַהֶּז֔ ַהַּל֣

ין  ין ְמֻסִּב֑ ין ּוֵב֣ ין יֹוְׁשִב֖ ין ֵּב֥ נּו אֹוְכִל֔ ין׃ ֶׁשְּבׇכל־ַהֵּלילֹו֙ת ָא֣ נּו ְמֻסִּבֽ ה ֻּכָּל֖ ְיָלה ַהֶּז֔ ַהַּל֣

ה  ם ְּבָי֥ד ֲחָז ָק֖ ִמָּׁש֔ יה֤וה ֱאֹלֵהינּ֙ו  נּו  ִים ַוּיֹוִציֵא֞ ה ְּבִמְצָר֑ ְלַפְרֹע֣ ינּו  ים ָהִי֖ ֲעָבִד֥
ִים  ינּו ִמִּמְצָר֑ יא ַהָּק֧דֹוׁש ָּברּוְך־֛הּוא ֶאת־ֲאבֹוֵת֖ ּלּו לֹ֩א הֹוִצ֨ ה׃ ְוִא֣ ּוִבְז֣רֹוַע ְנטּוָיֽ
׀ ילּו  ִים׃ ַוֲאִפ֣ ה ְּבִמְצָרֽ ְלַפְרֹע֥ ינּו  ים ָהִי֖ ְמֻׁשְעָּבִד֥ ינּו  ּוְבֵנ֣י ָבֵנ֔ ּוָבֵנינּ֙ו  נּו  י ׀ ָא֗ ֲהֵר֣
ִמְצָו֧ה  ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֑ ים  יֹוְדִע֖ נּו  ֻּכָל֥ ים  ְזֵקִנ֔ ֻּכָל֣נּו  ְנבֹוִני֙ם  ֻּכָל֤נּו  ים  ֲחָכִמ֗ ֻּכָל֣נּו 
ה  י ֶז֖ ִים ֲהֵר֥ ת ִמְצָר֑ ר ִּביִציַא֣ ה ְלַסֵּפ֖ ִים׃ ְוׇכל־ַהַמְרֶּב֥ ת ִמְצָר֑ ר ִּביִציַא֥ ָעֵל֛ינּו ְלַסֵּפ֖
ִּבי ה ְוַר֥ ֶּבן־ֲעַזְרָי֔ ִּבי ֶאְלָעָז֙ר  ְוַר֤ ַע  ִּבי ְיהֹוֻש֗ ֶזר ְוַר֣ ִּבי ֱאִליֶע֜ ְּבַר֨ ח׃ ַמֲעֶׂש֩ה  ְמֻׁשָּבֽ

ק ִּבְבֵני־ְבַר֗ ין  ְמֻסִּב֜ יּו  ֶשָה֨ ַטְרֽפֹון׃  ִּבי  ְוַר֥ יָבא  ת ֲע ִק֖ ִּביִציַא֣ ְמַסְּפִרי֙ם  ְוָה֤יּו 
ד  ְיָלה ַע֣ ִים ׇּכל־אֹו֖תֹו ַהַּל֑ ם  ִמְצַר֗ יֶהם ְוָאְמרּ֙ו ָלֶה֔ אּו ַתְלִמיֵד֗ יעַ  ׀ ֶׁשָּב֣ ינּו ִהִּג֧ ַרּבֹוֵת֕

ית׃ ַׁשֲחִרֽ ל  ֶׁש֥ ע  ְׁשַמ֖ ת  ְקִריַא֥ ן  ה  ְזַמ֛ ֶּבן־ֲעַזְרָי֡ ָזר  ֶאְלָע֣ ר  ְכֶבן֩  ָאַמ֣ י  ֲאִנ֣ י  ֲהֵר֣
א ׀  ה ְולֹ֣ ים ָׁשָנ֜ ּה ֶּבן־ ִׁשְבִע֨ ד ֶׁשְּדָרָׁש֥ ת ִמְצַרִי֙ם ַּבֵּלי֔לֹות ַע֛ ר ְיִציַא֤ י ֶׁשֵּתָאֵמ֗ ָזִכיִת֣

ר  י ַחֶּיֽיָך׃ ֖זֹוָמא ֶׁשֶּנֱאַמ֑ ל ְיֵמ֥ ִים ֹּכ֖ אְתָך֙ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ ר ֶאת־֤יוֹם ֵצֽ י ְלַמַ֣ען ִּתְזֹּכ֗ ְיֵמ֥
ים ַחֶּי֖יָך ים ַהָיִמ֑ אֹוְמִר֔ ים  ַוֲחָכִמ֣ ַהֵּליֽלֹות׃  ַחֶּי֖יָך  י  ְיֵמ֥ ל  ָהעֹוָל֣ם  ֹּכ֕ ַחֶּי֖יָך  י  ְיֵמ֥
ה  יַח׃ ַהֶּז֑ יא ִלי֖מֹות ַהָמִׁשֽ י ַחֶּי֛יָך ְלָהִב֥ ל ְיֵמ֧ ָּב֥רּוְך ַהָּמ֖קֹום ָּב֣רּוְך ֑הּוא ָּב֨רּוְך ֹּכ֕

ֽהּוא׃  ל ָּב֥רּוְך  ִיְׂשָרֵא֖ ה ְלַעּ֥מֹו  ן ּתֹוָר֛ ה  ֶׁשָּנַת֧ ה ּתֹוָר֔ ִּדְּבָר֣ ה ָבִני֙ם  ֶגד ַאְרָּבָע֤ ְּכֶנ֨
ַע ִלְׁשֽאֹול׃  ינֹו יֹוֵד֖ ד ֶׁשֵא֥ ם ְוֶאָח֛ ד ָּת֔ ָׁשע ְוֶאָח֣ ד ָר֑ ם ְוֶאָח֣ ד ָחָכ֖ ֶאָח֥



ם  ר ָחָכ֖ אֹוֵמ֑ ה־הּוא  ינּוָמ֣ ֱאֹלֵה֖ ְיהוָֹ֥ה  ִצָּו֛ה  ֲאֶׁש֥ר  ים  ְוַהִּמְׁשָּפִט֔ ֻחִּקים֙  ְוַהֽ ת  ָהֵעֹד֗ ָמ֣ה 

ם׃  ַסחֶאְתֶכֽ ַהֶּפ֑ ְּכִהְל֣כֹות  ֖לֹו  ר  ֱאָמ֥ ה  ַאָּת֛ ף  ְוַא֧ ַסח    ַהֶּפ֖ ר  ַאַח֥ ין  ַמְפִטיִר֛ ין  ֵא֧

ֲאִפיֽקֹוָמן׃ 

ע  ר ָרָׁש֖ ה־הּוא אֹוֵמ֑ ם׃ ָמ֣ ֹ֖את ָלֶכֽ ה ַהּז יא ֶאת־ַעְצמֹו֙  ָמ֛ה ָהֲעֹבָד֥ י ֶׁשהֹוִצ֤ א ֗לֹו ּוְלִפ֨ ם ְולֹ֣ ָלֶכ֜

יו ֶוֱאֹמר־֣לֹו ה ֶאת־ִשָּנ֜ ף ַאָּת֩ה ַהְקֵה֨ ר ְוַא֣ ר ְּבִעָּק֑ ל ָּכַפ֖ ַּבֲע֣בּור ֶז֗ה ָעָׂש֤ה  ׀  ִמן־ַהְּכָל֔

ִים׃  י ִמִּמְצָרֽ י ְּבֵצאִת֖ ִל֔ ל׃ְיהוָֹה֙  א ָהָי֖ה ִנְגָאֽ ם לֹ֥ יּלּו ָהָי֧ה ָׁש֛ א ֗לֹו ִא֨ י ְולֹ֣ ִל֜

ם  ר  ָּת֕ ים׃  ָמה־֖הּוא אֹוֵמ֣ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב֥ ֶזק ָי֗ד הוִֹציָא֧נּו ְיהוָֹ֛ה ִמִּמְצַר֖ יו ְּבֹח֣ ֹ֑את ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔ ַמה־ּז

ַע ִלְׁש֑אֹול  ר׃ְוֶׁשֵאי֥נֹו יֹוֵד֖ ח ֖לֹו ֶׁשֶּנֱאַמֽ ְּת ְּפַת֥ ר  ַא֛ ְוִהַּגְדָּת֣ ְלִבְנָ֔ך ַּבּ֥יוֹם ַה֖הּוא ֵלאֹמ֑

ִים׃  י ִמִּמְצָרֽ י ְּבֵצאִת֖ ִל֔ ַּבֲע֣בּור ֶז֗ה ָעָׂש֤ה ְיהוָֹה֙ 

י ַּבּ֧יֹום ַה֛הּוא ָי֖כֹול ִמְּב֣עֹוד ר ַּבּ֥יֹום ַהֽהּוא׃ ִא֨ ֶדׁש ַּתְל֥מּוד לֹוַמ֖ אׁש ֹח֑ ָי֖כֹול ֵמֹר֣
ה ֶׁשֵּיׁ֛ש ָּלא ְּבָׁשָע֧ ְרִּתי ֶא֨ א ָאַמ֑ ה לֹ֣ ה׃ ַּבֲע֥בּור ֶז֖ ר ַּבֲע֥בּור ֶזֽ ֑יֹום ַּתְל֥מּוד לֹוַמ֖

יָך׃ ים ְלָפֶנֽ ה ּוָמ֖רֹור ֻמָּנִח֥ ַמָּצ֥
נּו ַהָּמ֥קֹום ַלֲעֹבָד֖תֹו יו ֵקְרָב֛ ינּו ְוַעְכָׁש֧ יּו ֲאבֹוֵת֑ ה ָה֣ ה ָזָר֖ י ֲעבֹוָד֥ ה עֹוְבֵד֛ ִמְּתִחָּל֕

ר׃  ְּבֵעֶ֣בר  ֶׁשֶּנֱאַמֽ ֱאֹלֵה֣י ִיְׂשָרֵאל֒  ם ֹּכה־ָאַמ֣ר ְיהוָֹה֮  ֶאל־ׇּכל־ָהָע֗ ַע  אֶמר ְיהוֹֻׁש֜ ֹ֨ ַוּי

ַוַּיַעְב֖דּו ָנ֑חוֹר  י  ַוֲאִב֣ ַאְבָרָה֖ם  י  ֲאִב֥ ֶּתַ֛רח  ם  עוָֹל֔ ֵמֽ ֲאֽבוֵֹתיֶכם֙  ָיְׁש֤בּו  ר  ַהָּנָה֗

ֹא֖תוֹ ר ָוֽאוֵֹלְ֥ך  ֵמֵעֶ֣בר ַהָּנָה֔ ח ֶאת־ֲאִביֶכ֤ם ֶאת־ַאְבָרָהם֙  ֶאַּק֠ ים׃ ָו֠ ים ֲאֵחִרֽ ֱאֹלִה֥

קוארבְּבׇכל־ֶאֶ֣רץ ְּכָנַ֑ען  ק׃ ָוֶאֵּת֣ן ְלִיְצָח֔ ֶאת־ִיְצָחֽ ָוֶאֶּתן־֖לוֹ  ֶאת־ַזְר֔עוֹ  ָוַֽאְרֶּבה֙   

ב ּוָבָנ֖יו  ְוַיֲעֹק֥ ָלֶרֶׁ֣שת אוֹ֔תוֹ  ו ֶאת־ַה֤ר ֵׂשִעיר֙  ן ְלֵעָׂש֜ ֶאֵּת֨ ב ְוֶאת־ֵעָׂש֑ו ָוֽ ת־ַיֲעֹק֖ ֶאֽ

ִים׃ ל ָּב֖רּוְך ֽהּוא׃ָיְר֥דּו ִמְצָרֽ תֹו ְלִיְׂשָרֵא֑ ר ַהְבָטָח֖ ֶׁשַהָּק֤דֹוׁש ָּברּוְך־   ָּב֕רּוְך ׁשֹוֵמ֥
ְּכ֣מֹו ַלֲעׂ֣שֹות  ץ  ֶאת־ַהֵּק֔ ב  ִחַּׁש֣ ין הּו֙א  ֵּב֥ ית  ִּבְבִר֖ ינּו  ָאִב֛ ם  ְלַאְבָרָה֧ ר  ֶּׁשָאַמ֗ ׀ 

ים׃ ר  ַהְּבָתִרֽ ְּבֶאֶ֙רץ֙  ׀ ֶׁשֶּנֱאַמ֣ ע ִּכי־ֵג֣ר ׀ ִיְהֶי֣ה ַזְרֲעָ֗ך  ֵּתַד֜ ַע  ם ָיֹד֨ ֹ֣אֶמר ְלַאְבָר֗ ַוּי



ע ֵמ֖אוֹת ָׁשָנֽה׃  ֹאָת֑ם ַאְרַּב֥ ם ַוֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו  א ָלֶה֔ ֹ֣ דּו ל ְוַג֧ם ֶאת־ַהּ֛גוֹי ֲאֶׁש֥ר ַיֲעֹב֖

ִכי ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥ן ֵיְצ֖אּו ִּבְרֻכׁ֥ש ָּגֽדוֹל׃  א ָּד֣ן ָאֹנ֑ נּו ֶׁשּלֹ֨ ינּו ְוָל֗ ה ַלֲאבֹוֵת֜ ְוִהי֩א ֶׁשָעְמָד֨
ינּו֙  ָעֵל֨ ים  עֹוְמִד֤ ָו֔דֹור  ֶׁשְּבׇכל־ּ֣דֹור  ָּלא  ֶא֚ נּו  ְלַכּלֹוֵת֑ ינּו  ָעֵל֖ ד  ָעַמ֥ ד  ִּבְלָב֛ ד  ֶאָח֧

ם׃   נּו ִמָּיָדֽ נּו ְוַהָּק֧דֹוׁש ָּברּוְך־֛הּוא ַמִּציֵל֖ ּלֹוֵת֔ ְלַכ֣
ה  ינּו ֶׁשַּפְרֹע֣ ב ָאִב֑ י ַלֲעׂ֖שֹות ְלַיֲעֹק֣ ן ָהֲאַרִמ֔ ה ִּבֵּקׁ֙ש ָלָב֣ ד ַמ֤ א ּוְלַמ֗ ר  ֵצ֣ א ָגַז֗ ׀ לֹ֣

ר:  ל ֶׁשֶּנֱאַמֽ ׁש ַלֲע֥קֹור ֶאת־ַהֹּכ֖ ן ִּבֵּק֛ ים ְוָלָב֧ ל ַהְּזָכִר֔ ָּלא ַע֣ ֶא֚
י  ֲאַרִּמי֙ ֹאֵב֣ד ָאִב֔

ם ִּבְמֵת֣י ְמָע֑ט  ֥ ׇגר ָׁש֖ ְיָמה ַוָּי ֣ ֶרד ִמְצַר֔ ַוֵּי
ב׃  ם ְל֥גוֹי ָּג֖דוֹל ָע֥צּום ָוָרֽ  ְיִהי־ָׁש֕ ַוֽ

י ַהִּדּֽבּור׃ ַוֵּי֣ ֶרד  ל ִּפ֖ ְיָמה ָא֖נּוס ַע֥ ִמְצַר֔ ם  ינּוַוָּי֣ ׇגר ָׁש֔ ב ָאִב֔ ַיֲעֹק֣ א ָיַר֙ד  ד ֶׁשלֹ֤ ְמַלֵּמ֨  

ר׃   ם ֶׁשֶּנֱאַמֽ א ָל֛גּור ָׁש֖ ִים ֶאָּל֧ ַע ְּבִמְצָר֑ אנּו֒ ִּכי־ ְלִהְׁשַּת ֵק֖ ֶרץ֮ ָּב֒ ה ָל֣גּור ָּבָא֘ ַוּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ַּפְרֹע֗

יָך י־ָכֵב֥ד ָהָרָע֖ב ְּבֶאֶ֣רץ ְּכָנַ֑ען ְוַעָּת֛ה ֵיְֽׁשבּו־ָנ֥א ֲעָבֶד֖ יָך ִּכֽ ֲאֶׁש֣ר ַלֲעָבֶד֔ ה ַלּצֹאן֙  ֵא֣ין ִמְרֶע֗

ֶׁשן׃ ֶרץ ֹּגֽ ט ְּבֶא֥ י ְמָע֔ ר׃ ִּבְמֵת֣ ה ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה ְּכָמ֖ יָך ִמְצָרְ֑יָמה ְוַעָּת֗ ֶפׁש ָיְר֥דּו ֲאֹבֶת֖ ְּבִׁשְבִע֣ים ֶנ֔

ב׃  ִים ָלֹרֽ ַהָּׁשַמ֖ י  ְּככוְֹכֵב֥ יָך  ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔ ְמָך֙  ם ְל֔גֹוי ָׂשֽ  ְיִהי־ָׁש֣ לַוֽ ִיְׂשָרֵא֖ יּו  ד ֶׁשָה֥ ְמַלֵמ֕  

ים ָׁשם׃  ר׃ ָּג֣דֹול ָע֔צּום ְמֻצָּיִנ֥ ֶׁשֶּנֱאַמֽ ְּכ֖מֹו  ַוַּיַֽעְצ֖מּו  ַוִּיְרּ֥בּו   ִּיְׁשְר֛צּו  ַוֽ ל ָּפ֧רּו  ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗

ם׃  ֶרץ ֹאָתֽ ד ַוִּתָּמֵל֥א ָהָא֖ ד ְמֹא֑ ב  ִּבְמֹא֣ ר׃ ָוָר֕ ה ֶׁשֶּנֱאַמֽ ְּכָמ֖ יְך  ְנַתִּת֔ ה ְּכֶצַ֤מח ַהָּׂשֶדה֙  ְרָבָב֗

ְוֶעְרָיֽה׃  ם  ֵעֹר֥ ְּת  ְוַא֖ ַח  ִצֵּמ֔ ּוְׂשָעֵרְ֣ך  נּו֙  ָנֹכ֨ ִים  ָׁשַד֤ ֲעָדִי֑ים  י  ַּבֲעִד֣ ִאי  ַוָּתֹב֖ י  ִּתְגְּדִל֔ ַוֽ ַוִּתְרִּבי֙ 

י׃  ִיְך ֲחִיֽ ַמר ָלְ֖ך ְּבָדַמ֥ י ָוֹא֥ ַמר ָלְך֙ ְּבָדַמִ֣יְך ֲחִי֔ ֶסת ְּבָדָמִ֑יְך ָוֹא֤ ְך ִמְתּבוֶֹס֖ ֶאְרֵא֔ ִיְך֙ ָוֽ ר ָעַל֨ ָוֶאֱעֹב֤

ים ַוְיַעּ֑נּונּו  נּו ַהִּמְצִר֖ עּו ֹאָת֛ ַוָּיֵר֧
ה׃  ה ָקָׁשֽ ַוִּיְּת֥נּו ָעֵל֖ינּו ֲעֹבָד֥

ים  ַהִּמְצִר֖ נּו  ֹאָת֛ עּו  ר׃ ַוָּיֵר֧ ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה  ְּכָמ֣ י־  ִּכֽ ְוָהָי֞ה  ה  ֶּפן־ִיְרֶּב֗ ֑לוֹ  ְתַחְּכָמ֖ה  ִנֽ ָבה  ָה֥

ֶרץ׃  ִמן־ָהָאֽ ְוָעָל֥ה  נּו  ְוִנְלַחם־ָּב֖ ינּו  ְנֵא֔ ַעל־ֹׂש֣ ַּגם־הּוא֙  ְונוַֹס֤ף  ִמְלָחָמה֙  אָנה  ַוְיַעּ֕נּונּוִתְקֶר֤



ר׃ ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה  ִמְסְּכנוֹת֙  ְּכָמ֖ י  ָעֵר֤ ֶבן  ַוִּי֜ ְּבִסְבֹלָת֑ם  ַעֹּנ֖תוֹ  ַען  ְלַמ֥ ים  ִמִּס֔ ָׂשֵר֣י  ָעָליו֙  ימּו  ַוָּיִׂש֤

ס׃  ְוֶאת־ַרַעְמֵסֽ ם  ֶאת־ִּפֹת֖ ה  ה  ְלַפְרֹע֔ ָקָׁש֑ ה  ֲעֹבָד֣ ינּו  ָעֵל֖ ה ַוִיְּת֥נּו  ְּכָמ֖

ֶרְך׃  ֶׁשֶּנֱאַמר׃  ִים ֶאת־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ל ְּבָפֽ דּו ִמְצַר֛  ַוַּיֲעִב֧

ק ֶאל־ְיהוָֹ֖ה ֱאֹלֵה֣י ֲאֹבֵת֑ינּו  ַוִּנְצַע֕
נּו  ֶאת־ֹקֵל֔ ַוִּיְׁשַמ֤ע ְיהוָֹה֙ 

נּו׃  ֧ ְרא ֶאת־ׇעְנֵי֛נּו ְוֶאת־ֲעָמֵל֖נּו ְוֶאת־ַלֲחֵצֽ ַוַּי
ינּו י ֲאֹבֵת֑ ה ֱאֹלֵה֣ ק ֶאל־ְיֹהָו֖ ר׃ ַוִּנְצַע֕ ה ֶׁשֶּנֱאַמֽ ם ַוָּיׇ֙מת֙  ְּכָמ֖ ים ָהֵה֗ ַרִּב֜ ים ָהֽ ַוְיִהי֩ ַבָּיִמ֨

ים ִמן־ ה ַוִּיְזָע֑קּו ַוַּתַ֧על ַׁשְוָעָת֛ם ֶאל־ָהֱאֹלִה֖ ִים ַוֵּיָאְנ֧חּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ל ִמן־ָהֲעֹבָד֖ ֶמֶ֣לְך ִמְצַר֔

ה׃  נּוָהֲעֹבָדֽ ֶאת־ֹקֵל֔ ְיֹהָו֙ה  ע  ר׃  ַוִּיְׁשַמ֤ ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה  ְּכָמ֖ ֶאת־ַנֲאָקָת֑ם   ים  ֱאֹלִה֖ ע  ַוִּיְׁשַמ֥

ב׃  ת־ַיֲעֹקֽ ק ְוֶאֽ ֶאת־ַאְבָרָה֖ם ֶאת־ִיְצָח֥ ֶאת־ְּבִרי֔תוֹ  ר ֱאֹלִהים֙  ֥זֹוַוַּי֧ ְרא ֶאת־ׇעְנֵי֛נּו ַוִּיְזֹּכ֤  

ר׃   ה ֶׁשֶּנֱאַמֽ ֶרץ ְּכָמ֖ ֶרְך ֶא֑ ים׃ְּפִריׁ֖שּות ֶּד֣ ֖ ַדע ֱאֹלִהֽ ים ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ַוֵּי ֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ְוֶאת־  ַוַּי
נּו ר ֲעָמֵל֕ ֶׁשֶּנֱאַמ֑ ה  ְּכָמ֣ ים  ַהָּבִנ֖ לּו  ֵא֥ ְוׇכל־ַהַּב֖ת    הּו  ַּתְׁשִליֻכ֔ ָרה֙  ַהְיֹא֨ ַהִּיּ֗לוֹד  ׇּכל־ַהֵּב֣ן 

נּו ְּתַחּֽיּון׃  ר ְוֶאת־ַלֲחֵצ֕ ה ֶׁשֶּנֱאַמ֑ ק ְּכָמ֣ ַהְּדַח֖ ֥זֹו  ִים    ִמְצַר֖ ֲאֶׁש֥ר  ַחץ  ֶאת־ַהַּל֔ ְוַגם־ָרִא֙יִתי֙ 

ם׃  ים ֹאָתֽ ֹלֲחִצ֥

ִים  ִמִּמְצַר֔ ַוּיוִֹצֵא֤נּו ְיהוָֹה֙ 
ַע ְנטּוָי֔ה  ְּבָי֤ד ֲחָזָקה֙ ּוִבְזֹר֣

ים׃  ל ּוְבֹא֖תוֹת ּוְבֹמְפִתֽ א ָּגֹד֑ ּוְבֹמָר֖
ִים ִמִּמְצַר֔ ְיֹהָו֙ה  נּו  ׀ ַוּיֹוִצֵא֤ א  י לֹ֣ י ַעל־ְיֵד֣ ַעל־ְיֵד֣ א  ְולֹ֖ ף  ָׂשָר֔ י  ַעל־ְיֵד֣ ְולֹ֙א  ְך  ַמְלָא֗

ר׃ ֶׁשֶּנֱאַמֽ ּוְבַעְצ֖מֹו  ִּבְכבֹו֥דֹו  ָּברּוְך־֔הּוא  ַהָּק֣דֹוׁש  ָּלא  ֶא֚ יַח  ִים֮  ָׁשִל֑ ֶרץ־ִמְצַר֘ ְבֶאֽ י  ְוָעַבְרִּת֣

ִים  י ִמְצַר֛ ם ְוַעד־ְּבֵהָמ֑ה ּוְבׇכל־ֱאֹלֵה֥ ִים ֵמָאָד֖ י ׇכל־ְּבכוֹר֙ ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ ַּבַּלְ֣יָלה ַהֶּזה֒ ְוִהֵּכיִת֤

׃  ים ֲאִנ֥י ְיהוָֹֽה ֱעֶׂש֥ה ְׁשָפִט֖ ֶאֽ

ִים֮ ַּבַּלְ֣יָלה ַהֶּזה֒  ֶרץ־ִמְצַר֘ י ְבֶאֽ ְך׃ ְוָעַבְרִּת֣ א ַמְלָאֽ י ְולֹ֥ ֲאִנ֖



ִים  י ׇכל־ְּבכוֹר֙ ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ א ְוִהֵּכיִת֤ י ְולֹ֥ ף׃ ֲאִנ֖ ָׂשָרֽ

ים  ֱעֶׂש֥ה ְׁשָפִט֖ ִים ֶאֽ י ִמְצַר֛ א ּוְבׇכל־ֱאֹלֵה֥ י ְולֹ֥ יַח׃  ֲאִנ֖ ַהָּׁשִלֽ

י יה֑וה  ר׃ֲאִנ֖ א ַאֵחֽ י ֖הּוא ולֹ֥ ֲאִנ֥

ֲחָזָקה֙  ר׃   ְּבָי֤ד  ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה  ְּכָמ֖ ֶבר  ַהֶּד֔ ה ֣זֹו  ַּבָּׂשֶד֔ ֲאֶׁש֣ר  ְּבִמְקְנָך֙  הוָֹי֗ה  ַיד־ְיהוָֹ֜ה  ִהֵּנ֨ה 

ד׃ ֶבר ָּכֵב֥ד ְמֹאֽ אן ֶּד֖ ֹ֑ ר ּוַבּצ ים ַּבָּבָק֖ ֲחֹמִרים֙ ַּבְּגַמִּל֔ ים ַּבֽ ַע ְנטּוָיה֙  ַּבּסּוִס֤ ֶרבּוִבְזֹר֤  ֣זֹו ַהֶח֔

ר  ה ֶׁשֶּנֱאַמ֑ ִם׃  ְּכָמ֖ לְוַחְרּ֤בוֹ ְׁשלּוָפה֙ ְּבָי֔דוֹ ְנטּוָי֖ה ַעל־ְירּוָׁשָלֽ א ָּגֹד֑ ה  ּוְבֹמָר֖ ֚זֹו ִגּ֣לּוי ְׁשִכיָנ֔

ר׃ ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה  ת  ְּכָמ֖ ְּבֹאֹת֨ ְּבַמֹּסת֩  ּגוֹי֒  ֶרב  ִמֶּק֣ גוֹי֮  ֣לוֹ  ַחת  ָלַק֨ ֠בוֹא  ָל֠ ים  ֱאֹלִה֗ ֲהִנָּס֣ה  ׀  ֣אוֹ 

ה  ל ֲאֶׁשר־ָעָׂש֨ ֹכ֠ ים ְּגֹדִל֑ים ְּכ֠ ְנטּוָי֔ה ּוְבמוָֹרִא֖ ּוִבְז֣רוַֹע  ה ּוְבָי֤ד ֲחָזָקה֙  ים ּוְבִמְלָחָמ֗ ּוְבמוְֹפִת֜

ְלֵעיֶנֽיָך׃  ִים  ְּבִמְצַר֖ ֱאֹלֵהיֶכ֛ם  ְיהוָֹ֧ה  ם  ר׃ ּוְבֹא֖תֹות  ָלֶכ֜ ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה  ְּכָמ֖ ה  ַהַּמֶט֑ ְוֶאת־  ֶז֣ה 

ת׃  ֶאת־ָהֹאֹתֽ ֲאֶׁש֥ר ַּתֲעֶׂשה־ּ֖בוֹ  ח ְּבָיֶדָ֑ך  ים ַהַּמֶּט֥ה ַהֶּז֖ה ִּתַּק֣ ה ּוְבֹמְפִת֖ ם ְּכָמ֖ ֶז֣ה ַהָּד֑

ר׃  ִים ּוָבָאֶ֑רץ ָּד֣םֶׁשֶּנֱאַמֽ ים ַּבָּׁשַמ֖ ֽמוְֹפִת֔ ׁשְוָנַֽתִּתי֙  ָוֵא֔ ן  יְמ֖רוֹת ָעָׁשֽ ְוִתֽ ר  ׃   ר ַאֵח֑ ָדָב֖
ִים  ִים ּוְבֹאתֹו֙ת ְׁשַּת֔ ְׁשַּת֔ א ָּגֹדל֙  ִים ּוְבֹמָר֤ ַע ְנטּוָי֙ה ְׁשַּת֔ ִים ּוִבְזֹר֤ ְּבָי֤ד ֲחָזָק֙ה ְׁשַּת֔

ים ְׁשַּתִים׃ ּוְבֹמְפִת֖
ּלּו יא ַהָּקדֹוׁ֙ש ָּב֣רּוְך ֵא֣ ֶׂשר ַמּ֗כֹות ֶׁשֵהִב֤ לּו ׀ ֶע֣ ִים ְוֵא֖ ים ְּבִמְצָר֑ ל ַהִּמְצִר֖ ֔הּוא ַע֥
ן:  םֵהֽ עַ ׀ ָּד֣ ים ְצֵפְרֵּד֣ ִּכִנ֗

ֶבר֙ ָע֤רֹוב  ין ֶּד֨ ְׁשִח֣
ד ה ָּבָר֔ ֶׁשְךַאְרֶּב֥ ֹח֖
ת ׃ ְּבכֹוֽרֹות ַמַּכ֥

ים  ם ִסָּמִנ֑ ן ָּבֶה֖ ה ָהָי֛ה נֹוֵת֥ ִּבי ְיהּוָד֧ ַר֨
ְך ׁש ְּדַצ֥ ב  ַעַד֖ ׃ ְּבַאַחֽ



ֶׂשר  ִים ֶע֣ ים ְּבִמְצַר֖ ַהִּמְצִר֔ ֶׁשָלקּ֙ו  ה אֹוֵמ֙ר  ִין ַאָּת֤ ר׃ ִמַּנ֗ י אֹוֵמֽ ִּבי ֥יֹוֵסי ַהְּגִליִל֖ ַר֛
ר  אֹוֵמ֔ הּו֙א  ה  ָמ֥ ִים  ְּבִמְצַר֗ ַמּֽכֹות׃  ים  ֲחִמִּׁש֖ ָל֥קּו  ם  ַהָּי֔ ל  ְוַע֣ ַוּיֹאְמ֤רּוַמּ֑כֹות 

וא ים ִהֽ ע ֱאֹלִה֖ ה ֶאְצַּב֥ ֶאל־ַּפְרֹע֔ ַחְרֻטִּמם֙  ר ַהֽ אֹוֵמ֔ ה הּו֙א  ם ָמ֥ ל ַהָּי֗ ְרא ׃ ְוַע֣ ַוַּי֨

יְר֥אּו ָהָע֖ם ֶאת־ְיהוָֹ֑ה  ִים ַוִּיֽ ְּבִמְצַר֔ ר ָעָׂש֤ה ְיהוָֹה֙  ה ֲאֶׁש֨ ל ֶאת־ַהָּי֣ד ַהְּגֹדָל֗ ִיְׂשָרֵא֜

יהוָֹ֔ה ּוְבֹמֶׁש֖ה ַעְבּֽדוֹ׃  ַּבֽ ֶׂשר ַמּ֑כֹות ַוַּיֲֽאִמ֙ינּו֙  ע ֶע֖ ָמה ָל֣קּו ְבֶאְצַּב֔ ה  ַּכ֚ ֱא֣מֹור ֵמַעָּת֗
ים ַמּֽכֹות׃ ל ַהָּי֧ם ָל֛קּו ֲחִמִּׁש֖ ֶׂשר ַמּ֔כֹות ְוַע֨ ִים ָלקּ֙ו ֶע֣ ר׃  ְּבִמְצַר֤ ֶזר אֹוֵמֽ ִּבי ֱאִליֶע֖ ַר֥

ִים  ִמַּנ֣ ִין ים ְּבִמְצַר֥ ל ַהִּמְצִר֔ ה ֶׁשֵהִבי֩א ַהָּק֨דֹוׁש ָּב֤רּוְך הּו֙א ַע֣ ׀ ֶׁשׇּכל־ַמָּכ֣ה ּוַמָּכ֗
ע ַמּ֑כֹות ה ֶׁשל־ַאְרַּב֥ ר ָהְיָת֖ ה ָוַזַ֖עם ְוָצָר֑ה  ֶׁשֶּנֱאַמ֕ ֶעְבָר֕ ְיַׁשַּלח־ָּב֣ם ׀ ֲח֣רוֹן ַאּ֗פוֹ 

ים ָרִעֽ ַמְלֲאֵכ֥י  ה  ׃ִמְׁשַלַ֖חת  ִמְׁשַלַ֛חת  ֶעְבָר֣ ָׁש֔לׁש  ה  ְוָצָר֣ ִי֙ם  ְׁשַּת֨ ַעם  ָוַז֤ ת  ַאַח֗ ׀ 
ל ַהָּי֧ם  ים ַמּ֔כֹות ְוַע֨ ִים ָלקּ֙ו ַאְרָּבִע֣ ה ְּבִמְצַר֤ ע ֱא֣מֹור ֵמַעָּת֗ ים ַאְרַּב֑ י ָרִע֖ ַמְלֲאֵכ֥

ִים ַמּֽכֹות׃ ָמאַת֖ ר׃ ִמַּנ֣ ִין ָל֛קּו  יָבא אֹוֵמֽ ִּבי ֲע ִק֖ ה ֶׁשֵהִביא֩  ַר֥ ׀ ֶׁשׇּכל־ַמָּכ֣ה ּוַמָּכ֗
ֵמׁש ֶׁשל־ָח֣ ה  ָהְיָת֖ ִים  ְּבִמְצַר֥ ים  ַהִּמְצִר֔ ל  ַע֣ הּו֙א  ָּב֤רּוְך  ַהָּק֨דֹוׁש 

ר  ַמּ֑כֹות ה ָוַזַ֖עם ְוָצָר֑ה ִמְׁשַלַ֖חת ַמְלֲאֵכ֥י ֶׁשֶּנֱאַמ֕ ֶעְבָר֕ ְיַׁשַּלח־ָּב֣ם ׀ ֲח֣רוֹן ַאּ֗פוֹ 

ים ע ִמְׁשַלַ֛חת ׃ ָרִעֽ ה ַאְרַּב֔ ְוָצָר֣ ַעם ָׁשֹלׁ֙ש  ָוַז֤ ִי֩ם  ה ְׁשַּת֩ ת ֶעְבָר֣ ַאַח֗ ֲח֨רֹון ַאּ֜פֹו 
ׁש ים ָחֵמ֑ י ָרִע֖ ל ַהָּי֧ם  ַמְלֲאֵכ֥ ים ַמּ֔כֹות ְוַע֨ ֲחִמִּׁש֣ ִים ָלקּ֙ו  ה ְּבִמְצַר֤ ֱא֣מֹור ֵמַעָּת֗

ִים ַמּֽכֹות׃  ים ּוָמאַת֖  ָל֛קּו ֲחִמִּׁש֥
ָמה ַמֲע֣לֹות טֹו֔בֹות ַלָּמ֖קֹום ָעֵלְינּו׃ ַּכ֚

ִים  נּו ִמִּמְצָר֑ לּו הֹוִציָא֖ ים ִא֛ ה ָּבֶה֙ם ְׁשָפִט֔ ינּו׃ְולֹא ָעָׂש֤ ַּדֵיֽ

ים  ם ְׁשָפִט֑ ה ָּבֶה֖ לּו ָעָׂש֥ יֶהם  ִא֛ ָׂש֙ה ֵבאֹלֵה֔ א ָע֥ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

יֶהם  ה ֵבאֹלֵה֑ לּו ָעָׂש֖ יֶהם ִא֛ ַר֙ג ֶאת־ְּבכֹוֵר֔ א ָה֥ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

יֶהם  ג ֶאת־ְּבכֹוֵר֑ לּו ָהַר֖ ם ִא֛ נּ֙ו ֶאת־ָממֹוָנ֔ ן ָל֨ ינּו׃ְולֹא ָנַת֤ ַּדֵיֽ

נּו ֶאת־ָממֹוָנ֑ם   ן ָל֖ לּו ָנַת֥ ם ִא֛ נּ֙ו ֶאת־ַהָּי֔ ע ָל֨ ינּו׃ְולֹא ָקַר֤ ַּדֵיֽ



נּו ֶאת־ַהָּי֑ם  ע ָל֖ לּו ָקַר֥ ה  ִא֛ נּו ְּבתֹוכֹ֙ו ֶּבָחָרָב֔ א ֶהֱעִביָר֤ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

ה   נּו ְּבתֹו֖כֹו ֶּבָחָרָב֑ לּו ֶהֱעִביָר֥ נּ֙ו ְּבתֹו֔כֹו  ִא֛ ע ָצֵר֨ א ִׁשַּק֤ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

נּו ְּבתֹו֑כֹו   ע ָצֵר֖ לּו ִׁש ַק֥ ה ִא֛ ים ָׁשָנ֔ נּ֙ו ַּבִּמְדָּב֙ר ַאְרָּבִע֣ ק ָצְרֵּכ֨ א ִסֵּפ֤ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

ר ַאְרָּבִעים־ָׁשָנ֑ה נּו ַּבִּמְדָּב֣ ק ָצְרֵּכ֖ לּו ִסֵּפ֥ ן   ִא֛ נּ֙ו ֶאת־ַהָּמ֔ ֱאִכיָל֨ א ֶה֤ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

ן  נּו ֶאת־ַהָּמ֑ לּו ֶהֱאִכיָל֖ ת ִא֛ נּ֙ו ֶאת־ַהַׁשָּב֔ ן ָל֨ ינּו׃ְולֹא ָנַת֤ ַּדֵיֽ

ת  נּו ֶאת־ַהַׁשָּב֑ ן ָל֖ לּו ָנַת֥ י ִא֛ נּ֙ו ִלְפֵני ַהר־ִסיַנ֔ ְרָב֨ א ֵק֤ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

י  נּו ִלְפֵנ֣י ַהר־ִסיַנֽ לּו ֵקְרָב֖ ן ִא֛ א ָנַת֤ ה   ְולֹ֨ נּ֙ו ֶאת־ַהּתֹוָר֔ ינּו׃ָל֨ ַּדֵיֽ

ה  נּו ֶאת־ַהּתֹוָר֑ ן ָל֖ לּו ָנַת֥ ל ִא֛ ֶרץ ִיְׂשָרֵא֔ נּ֙ו ְלֶא֣ ְכִניָס֨ א ִה֤ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

ל ֶרץ ִיְׂשָרֵא֑ נּו ְלֶא֣ לּו ִהְכִניָס֖ ה ִא֛ ית ַהְּבִחיָר֔ א ָבָנ֤ה ָלנּ֙ו ֶאת־ֵּב֣ ינּו׃ְולֹ֨ ַּדֵיֽ

ינּו׃  ֶלת ַלָּמ֖קֹום ָעֵלֽ ה ְכפּוָל֖ה ּוְמֻכֶּפ֑ ָּמה טֹוָב֥ ָמה ְוַכ֔ ת ַּכ֚ ל ַאַח֗ נּוַע֣ ֶׁשהֹוִציָא֣

ֶאת־ ן ָל֣נּו  יֶהם ְוָנַת֣ ג ֶאת־ְּבכֹוֵר֡ יֶהם ְוָהַר֣ ה ֵבאֹלֵה֡ ים ְוָעָׂש֣ ם ְׁשָפִט֡ ה ָבֶה֣ ִים ְוָעָׂש֣ ִמִּמְצַר֡

נּו ק ָצְרֵּכ֣ נּו ְּבתֹו֡כֹו ְוִסֵּפ֣ ע ָצֵר֣ ה ְוִׁשַּק֣ נּו ְּבתֹו֣כֹו ֶּבָחָרָב֡ ם ְוֶהֱעִביָר֣ ע ָל֣נּו ֶאת־ַהָּי֡ ם ְוָקַר֣ ָממֹוָנ֡

ִלְפֵנ֣י ַהר־ נּו  ת ְוֵקְרָב֣ ֶאת־ַהַׁשָּב֡ ן ָל֣נּו  ן ְוָנַת֣ ֶאת־ַהָּמ֡ ה ְוֶהֱאִכיָל֣נּו  ים ָׁשָנ֡ ר ַאְרָּבִע֣ ַּבִּמְדָּב֣

ה ַהְּבִחיָר֛ ית  ֶאת־ֵּב֧ נּו  ָל֜ ה  ּוָבָנ֨ ִיְׂשָרֵאל֩  ֶרץ  ְלֶא֣ נּו  ְוִהְכִניָס֣ ה  ֶאת־ַהּתֹוָר֡ ָל֣נּו  ן  ְוָנַת֣ י  ִסיַנ֡

ינּו׃  ר ַעל־ׇּכל־ֲעֹונֹוֵתֽ ְלַכֵּפ֖

ַסח  ּלּו ַּבָּפ֑ ים ֵא֖ ה ְּדָבִר֔ א ָאַמ֙ר ְׁשֹלָׁש֣ ר׃ ׇּכל־ֶׁשּלֹ֤ ל ָהָי֥ה אֹוֵמֽ ן ַּגְמִליֵא֖ ַרָּב֥
ן׃   לּו ֵהֽ י חֹוָב֔תֹו ְוֵא֖ א ָיָצ֙א ְיֵד֣ לֹ֥

ה ּוָמֽרֹור׃  ַסח ַמָצ֖ ֶּפ֥
ַסח֮  ה ַעל־ׁ֨שּוםֶּפ֘ ם ַעל־ׁ֖שּום ָמ֑ ית ַהִּמְקָּדׁ֙ש ָהָי֣ה ַקָּי֔ ן ֶׁשֵּב֤ ינּו אֹוְכִלי֒ם ִּבְזַמ֗ יּו ֲאבֹוֵת֣  ֶׁשָה֣

ר׃  ִים ֶׁשֶּנֱאַמֽ ְּבִמְצַר֖ ינּו  י ֲאבֹוֵת֔ ל ָּבֵּת֣ ַע֚ ָּברּוְך־הּו֙א  ח ַהָּק֤דֹוׁש  ַסח  ֶׁשָּפַס֜ ם ֶזַֽבח־ֶּפ֨ ַוֲאַמְרֶּת֡



ִים ְוֶאת־ָּבֵּת֣ינּו ֶאת־ִמְצַר֖ ִים ְּבׇנְגּ֥פוֹ  ְּבִמְצַר֔ ח ַעל־ָּבֵּת֤י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל֙  ַס֠ יהוָֹ֗ה ֲאֶׁש֣ר ָּפ֠ ֜הּוא ַלֽ

ְׁשַּתֲחֽוּו׃ ַוִּיֽ ָהָע֖ם  ד  ַוִּיֹּק֥ יל  ה זֹו֙  ִהִּצ֑ ֶׁשלֹא֩ ַמָּצ֤ ַעל־ׁ֣שּום  ה  ָמ֑ ַעל־ׁ֖שּום  ים  אֹוְכִל֔ נּו  ֶׁשָא֣  

יץ ֲחִמ֔ ְלַה֣ ינּ֙ו  ֶׁשל־ֲאבֹוֵת֨ ם  ְּבֵצ ָק֤ יק  ד  ִהְסִּפ֨ ים  ַע֣ ַהְּמָלִכ֔ י  ַמְלֵכ֣ ֶלְך  ֶמ֚ ם  ֲעֵליֶה֗ ֶׁשִּנְגָל֣ה  ׀ 

ר׃   ֶׁשֶּנֱאַמֽ ּוְגָאָל֖ם  ָּברּוְך־֛הּוא  ֻעֹג֥תַהָּק֧דֹוׁש  ִים  ִמִּמְצַר֛ יאּו  הוִֹצ֧ ר  ֲאֶׁש֨ ק  ֶאת־ַהָּבֵצ֜ ַוּיֹא֨פּו 

ם׃  ה לֹא־ָעׂ֥שּו ָלֶהֽ ַּה ְוַגם־ֵצָד֖ א ָיְֽכלּו֙ ְלִהְתַמְהֵמ֔ ֹ֤ ִים ְול י־ֹגְרׁ֣שּו ִמִּמְצַר֗ א ָחֵמ֑ץ ִּכֽ ֹ֣ י ל ַמּ֖צוֹת ִּכ֣

ינּוָמ֤רֹור ֶזה֙  ים ֶאת־ַחֵי֧י ֲאבֹוֵת֛ ה ַעל־ׁ֗שּום ֶׁשֵּמְררּ֙ו ַהִּמְצִר֔ ים ַעל־ׁ֖שּום ָמ֑ נּו אֹוְכִל֔  ֶׁשָא֣

ר׃   ִים ֶׁשֶּנֱאַמֽ ה ְּבִמְצַר֖ ים ּוְבׇכל־ֲעֹבָד֖ ּוִבְלֵבִנ֔ ֶמר֙  ה ְּבֹח֨ ם ַּבֲעֹבָד֣ה ָקָׁש֗ ֶאת־ַחֵּייֶה֜ ַוְיָמְר֨רּו 

ֶרְך׃  ם ֲאֶׁשר־ָעְב֥דּו ָבֶה֖ם ְּבָפֽ ָדָת֔ ַּבָּׂשֶד֑ה ֵא֚ת ׇּכל־ֲעֹב֣

֛הּוא לּו  ְּכִא֧ ם ִלְר֣אֹות ֶאת־ַעְצ֑מֹו  ְּבׇכל־ּ֧דֹור ָו֛דֹור ַחָּי֥ב ָאָד֖
ר  ֶׁשֶּנֱאַמֽ ִים  ִמִּמְצַר֖ א  ר ׃ ָיָצ֥ ֵלאֹמ֑ ַה֖הּוא  ַּבּ֥יוֹם  ְלִבְנָ֔ך  ְוִהַּגְדָּת֣ 

ִים׃  י ִמִּמְצָרֽ י ְּבֵצאִת֖ ִל֔  ַּבֲע֣בּור ֶז֗ה ָעָׂש֤ה ְיהוָֹה֙ 
א ׀ ף  לֹ֣ ָּלא ַא֧ ֑הּוא ֶא֨ ָּב֣רּוְך  ל ַהָּק֖דֹוׁש  ד ָּגַא֕ ִּבְלָב֗ ינּו  ֶאת־ֲאבֹוֵת֣

ם ִעָּמֶה֖ ל  ָּגַא֥ נּו  יאֶׁשֶּנֱאַמר׃  אֹוָת֛ ָהִב֣ ְלַמַ֙ען֙  ִמָּׁש֑ם  יא  הוִֹצ֣ נּו  ְואוָֹת֖
ינּו׃  ע ַלֲאֹבֵתֽ ֶרץ ֲאֶׁש֥ר ִנְׁשַּב֖ נּו֙ ֶאת־ָהָא֔ נּו ָלֶ֤תת ָל֨ ֹאָת֔

חַ  ל ְלַׁשֵּב֤ ים ְלהֹו֣דֹות ְלַהֵל֗ ְחנּו ַחָּיִב֜ ם ְלִפיָכְך֩ ֲאַנ֨ ְלָפֵא֙ר ְלרֹוֵמ֣
ְוָל֛נּו ינּו  ה ַלֲאבֹוֵת֧ ֶׁשָעָׂש֨ ה ּוְלַקֵּל֑ס ְלִמ֩י  ְלַעֵּל֖ ְך  ר ְלָבֵר֥ ְלַהֵּד֔

נּו לּו׃ הֹוִציָא֣ ים ָהֵאֽ ׀ ֶאת־ׇּכל־ַהִנִּס֖
ְלֵח֗רּות  ֵמַעְב֣דּות  

ְלִׂשְמָחה֙ ִמָּי֤גֹון  
ֶבל  ְליֹום־֔טֹובּוֵמֵא֣



ְלאֹור־ָּג֛דֹול ּוֵמֲאֵפָל֧ה 
ִלְגֻאָּל֑ה ּוִמִּׁשְעּ֖בּוד 

ר ְלָפָני֙ו  ה ֲחָדָׁשה ְוֹנאַמ֤ ִׁשיָר֣
ּה׃  ַהְל֖לּו־ָיֽ

ּה  ׀   ְללּו ָי֨ ַה֥
׃  ַהְ֭ללּו ַעְבֵד֣י ְיהוָֹ֑ה  ְל֗לּו ֶאת־ֵׁש֥ם ְיהוָֹֽה ַהֽ֝

י ֵׁש֣ם ְיהוָֹ֣ה ְמֹבָרְ֑ך ם׃  ְיִה֤ ה ְוַעד־עוָֹלֽ ַעָּת֗ ֵמ֝
ֶמׁש ַעד־ְמבוֹ֑אוֹ ׃ ִמִּמְזַרח־ֶׁש֥ ל ֵׁש֣ם ְיהוָֹֽה ֻהָּל֗ ְמ֝
ם ׀ ְיהוָֹ֑ה  ם ַעל־ׇּכל־ּגוִֹי֥ ַע֖ל ַהָּׁשַמִ֣ים ְּכבוֹֽדוֹ׃ ָר֖

ֶבת׃ ִמ֭י ַּכיהוָֹ֣ה ֱאֹלֵה֑ינּו י ָלָׁשֽ ַּמְגִּביִה֥ ַהֽ
י ִלְר֑אוֹת ַּמְׁשִּפיִל֥ ֶרץ׃  ַהֽ ִים ּוָבָאֽ ַּבָּׁשַמ֥
י ֵמָעָפ֣ר ָּד֑ל  יִמ֣ ים ֶאְבֽיוֹן׃ ְמִק֥ ת ָיִר֥ ַאְׁשֹּפ֗ ֵמ֝

ים י ִעם־ְנִדיִב֑ י ַעּֽמוֹ׃ ְלהוִֹׁשיִב֥ ם ְנִדיֵב֥ עִ֗֝
ִית  ֶרת ַהַּב֗ י  ׀  ֲעֶק֬ ה ֽמוִֹׁשיִב֨ ם־ַהָּבִנ֥ים ְׂשֵמָח֗ ֵאֽ

ְללּו־ָיּֽה׃ ַהֽ
ז׃ְּבֵצ֣את ִיְׂ֭שָרֵאל ִמִּמְצָרִ֑ים  ב ֵמַע֥ם ֹלֵעֽ ית ַיֲ֝עֹק֗ ֵּב֥
יו׃  ָהְיָת֣ה ְיהּוָד֣ה ְלׇקְדׁ֑שוֹ ל ַמְמְׁשלוָֹתֽ ִיְׂ֝שָרֵא֗

ָאה ַוָּיֹנ֑ס  ב ְלָאֽחוֹר׃ ַהָּי֣ם ָר֭ ן ִיֹּס֥ ַּיְרֵּד֗ ַה֝
אן׃ ֶהָ֭הִרים ָרְק֣דּו ְכֵאיִל֑ים  ֹֽ ְּגָ֝ב֗עוֹת ִּכְבֵני־צ
י ָת֑נּוס  ב ְלָאֽחוֹר׃ ַמה־ְּלָ֣ך ַהָּ֭ים ִּכ֣ ן ִּתֹּס֥ ַּיְרֵּד֗ ַה֝

אן׃ ֶהָ֭הִרים ִּתְרְק֣דּו ְכֵאיִל֑ים  ֹֽ ְּגָ֝ב֗עוֹת ִּכְבֵני־צ



ב׃ִמִּלְפֵנ֣י ָא֭דוֹן ֣חּוִלי ָאֶ֑רץ  י ֱא֣לוַֹּה ַיֲעֹקֽ ִּלְפֵנ֗ ִמ֝
י ַהּ֣צּור ֲאַגם־ָמִ֑ים   ִים׃ ַהֹהְפִכ֣ יׁש ְלַמְעְינוֹ־ָמֽ ָּלִמ֗ ַח֝



ֶלְך ָהעֹוָל֑ם  ינּו ֶמ֖ ִים ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔ ל ֶאת־ֲאבֹוֵתינּ֙ו ִמִּמְצַר֔ נּו ְוָּגַא֤ ר ְּגָאָל֗ ֲאֶׁש֣
ה ּוָמֽרֹור׃  ה ֶלֱאָכל־ּ֖בֹו ַמָּצ֥ ְיָלה ַהֶּז֔ נּ֙ו ַלַּל֣ ן ְוִהִּגיָע֨ ינּו ֵּכ֣ י ֲאבֹוֵת֜ ינּו ֵואֹלֵה֨ ׀ יה֣וה ֱאֹלֵה֗

ְּבִבְנַי֣ ן ְׂשֵמִחי֙ם  ְלָׁש֑לֹום  נּו  ִלְקָראֵת֖ ים  ַהָּבִא֥ ים  ֲאֵחִר֛ ְוִלְרָגִל֛ים  ים  ְלמֹוֲעִד֗ נּו  ַיִּגיֵע֣
ם  יַע ָּדָמ֛ ר ַיִּג֧ ים ֲאֶׁש֨ ם ִמן־ַהְּזָבִחי֙ם ּוִמן־ַהְּפָסִח֔ ל ָׁש֤ ָך׃ ְוֹנאַכ֨ ים ַּבֲעבֹוָדֶתֽ ָך ְוָׂשִׂש֖ ִעיֶר֔
נּו׃ ָּברּוְך֙  ל ְּפ֥דּות ַנְפֵׁשֽ נּו ְוַע֖ ָּלֵת֔ ל ְּגֻא֣ ש ַע֚ יר ָחָד֗ ה ְלָ֜ך ִׁש֣ יר ִמְזַּבֲחָ֖ך ְלָר֑צֹון ְונֹוֶד֨ ַעל־ִק֥

ל׃ ל ִיְׂשָרֵאֽ ה יה֔וה ָּגַא֖ א  ַאָּת֣ ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ּבֹוֵר֖ ינּו ֶמ֖ ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔
ֶפן  י ַהָגֽ ׃   ְּפִר֥

ה   ִקְּדָׁשנּו֙ ַרְחָצ֖ ר  ֲאֶׁש֤ ָהעֹוָל֑ם  ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  ֱאֹלֵה֔ יה֣וה  ַאָּת֙ה  ָּב֤רּוְך 
ִים׃ ל ְנִטיַל֥ת ָיָדֽ נּו ַע֖ יו ְוִצָּו֕ ְּבִמְצֹוָת֔

ה  יא ַמָּצ֑ ָהעֹוָל֑ם מֹוִצ֣ ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  ֱאֹלֵה֔ יה֣וה  ַאָּת֙ה  ֶלֶ֖חם ָּב֤רּוְך  יא  ַהּמֹוִצ֥
ֶרץ׃  ִמן־ָהָאֽ

ִקְּדָׁשנּו֙  ר  ֲאֶׁש֤ ָהעֹוָל֑ם  ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  ֱאֹלֵה֔ יה֣וה  ַאָּת֙ה  ָּב֤רּוְך 
נּו יו ְוִצָּו֕ ה׃  ְּבִמְצֹוָת֔ ל ֲאִכיַל֥ת ַמָּצֽ ַע֖

רָמ֤רֹור  ֲאֶׁש֤ ָהעֹוָל֑ם  ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  ֱאֹלֵה֔ יה֣וה  ַאָּת֙ה  ָּב֤רּוְך 

נּו ִקְּדָׁשנּו֙  יו ְוִצָּו֕ ל ֲאִכיַל֥ת  ְּבִמְצֹוָת֔ ָמֽרֹור׃  ַע֖

ׁשּכֹוֵרְ֙ך  ית ַהִּמְקָּד֖ ן ֶׁשֵּב֥ ל ִּבְזַמ֕ ה ִהֵּל֔ ן ָעָׂש֣ ׁש ְּכִהֵּל֑ל ֵּכ֚ ֶכר ְלִמְקָּד֖ ֵז֥

ַחד ְלַקֵּי֖ם  ל ְּבַי֔ ְואֹוֵכ֣ ה ּוָמרֹו֙ר  ַמָּצ֤ ְך  ּכֹוֵר֨ ים׃ ָהָי֩ה  ָהָי֣ה ַקָיֽ
ר  ה ֶׁשֶּנֱאַמ֑ הּו׃  ַמ֣ ים יֹאְכֻלֽ ַעל־ַמּ֥צוֹת ּוְמֹרִר֖

ן  ְךֻׁשְלָח֣ עֹוֵר֔



ַח ָצ֥פּון ֣ ה לֹו קֵ ר ַהְּסֻעָּד֜ ְּגַמ֨ ַלֲאִפי֔קֹוָמן  ַאַח֩ר  ה ְצפּוָנ֙ה  ה ֶׁשָהְיָת֤ ֵמַהַּמָּצ֔ ים ְּכַזִי֙ת  ד ֵמַהְּמֻסִּב֗ ׀ ׇּכל־ֶאָח֣

ְיָלה׃  ֶדם ֲח֣צֹות ַהַּלֽ יְך ְלׇאְכָלּ֑ה ֹק֖ ֖ ה׃ ְוָצרִ  ִית ְּבַהִּסָּבֽ ָּנה ַכַּז֥ ל ִמֶּמ֖ ְואֹוֵכ֥

ְך  ֲע֥לוֹת ָּבֵר֖ ַּמ֫ יר ַהֽ ְּבׁ֣שּוב ְי֭הוָֹה ֶאת־ִׁשיַב֣ת ִצּ֑יוֹןִׁש֗

ים׃  ינּו ְּכֹחְלִמֽ ִי֗ ָּנ֥ה ָה֝ ָא֤ז ִיָּמֵל֪א ְׂש֡חוֹק ִּפינּו֮ ּוְלׁשוֵֹנ֪נּו ִר֫
ֶּלה׃ ָא֭ז יֹאְמ֣רּו ַבּגוִֹי֑ם יל ְי֝הוָֹ֗ה ַלֲעׂ֥שוֹת ִעם־ֵאֽ ִהְגִּד֥

נּו  יל ְי֭הוָֹה ַלֲעׂ֥שוֹת ִעָּמ֗ ים׃ ִהְגִּד֣ ינּו ְׂשֵמִחֽ ָהִי֥
ֶאת־ְׁשִביֵת֑נּו שבותנוׁשּוָב֣ה ְי֭הוָֹה 

ים ַּבֶּנֽ ֶגב׃  ה ַּכֲאִפיִק֥ ים ְּבִדְמָע֗ ַהֹּזְרִע֥
רּו׃  ְך ׀ ּוָבֹכה֮ ְּבִרָּנ֥ה ִיְקֹצֽ ֤לוְֹך ֵיֵל֨ ָה֘

֥ ַרע  ָּז יו׃ ֹנֵׂש֪א ֶמֶׁשְך־ַה֫ א ֲאֻלֹּמָתֽ א ְבִרָּנ֑ה ֹנֵׂ֝ש֗ ֹ֥ ּבֹא־ָיב
י  ר ִּפ֥ ַדֶּב֫ ד׃ [ְּתִהַּל֥ת ְיהוָֹ֗ה ְיֽ ם ׇקְדׁ֗שוֹ ְלעוָֹל֥ם ָוֶעֽ ִויָבֵרְ֣ך ׇּכל־ָּבָׂ֭שר ֵׁש֥

ּה  ֵרְ֤ך ָי֗ ם ַוֲאַנְ֤חנּו ׀ ְנָב֘ ה ְוַעד־עוָֹל֗ ֵמַעָּת֥
ְללּו־ָיּֽה׃  ַהֽ

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ הוֹ֣דּו ַליהוָֹ֣ה ִּכי־֑טוֹב  ִּכ֖
י ְיַ֭מֵּלל ְּגבּו֣רוֹת ְיהוָֹ֑ה  יַע ׇּכל־ְּתִהָּלֽתוֹ׃] ִמ֗ ַיְׁ֝שִמ֗

ְך! –המזמן  י ְנָבֵר֜ ַרּבֹוַת֨
י  – האוכלים  ד עֹוָל֑ם  ְיִה֕ ָּתה ְוַע֣ ְך ֵמַע֖ ם יה֧וה ְמֹבָר֛ ־ ֵׁש֨

ם׃–המזמן  ד עֹוָלֽ ָּתה ְוַע֥ ְך ֵמַע֖ ם יה֧וה ְמֹבָר֛ י ֵׁש֨ ְיִה֕
 ן י ִּבְרׁ֕שּות ְמָרָנ֥  ן ְוַרּבֹוַת֑ ְוַרָּבָנ֖

ינּו) ⑩ ( ְנָבֵרְך֙  ֹלֵה֔ לֹו׃ ֱא֣ ֶּׁשֽ ְלנּו ִמ֖ ָאַכ֔ ֶׁש֣
ינּו) ⑩ (ָּברּוְ֙ך   – האוכלים  ֹלֵה֔ ינּוֱא֣ ְלנּו ִמֶּׁש֔לֹו ּוְבטּו֖בֹו ָחִי֑ ֶׁשָאַכ֣

ינּו) ⑩ (ָּברּוְ֙ך   –המזמן  ֹלֵה֔ ינּו׃ֱא֣ ְלנּו ִמֶּׁש֔לֹו ּוְבטּו֖בֹו ָחִיֽ ֶׁשָאַכ֣
֖הּוא ּוָב֥רּוְך ְׁשֽמֹו׃ ָּב֥רּוְך– האוכלים 



ן  ְּבֵח֨ ְּבטּו֔בֹו  ן ֶאת־ָהעֹוָל֤ם ֻּכּלֹ֙ו  ָהעֹוָל֑ם ַהָּז֨ ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  יה֣וה ֱאֹלֵה֔ ַאָּת֙ה  ָּב֤רּוְך 
׀  י  ִּכ֣ ְלׇכל־ָּבָׂש֒ר  ֶח֮ם  ֶל֘ ן  ֹנֵת֣ ֣הּוא  ים  ּוְבַרֲחִמ֗ ֶסד  ּוְבטּו֤בֹו ְּבֶח֜ ַחְסּ֗דֹו  ְלעֹוָל֣ם 
נּו ָמ֣זֹון ר ָל֔ ל ֶיְחַס֣ נּו ְוַא֨ ר ָל֔ א־ָחַס֣ ָּתִמי֙ד לֹ֣ ד ַּבֲעבּו֙ר ְׁש֣מֹו ׀  ַהָּגדֹול֙  ְלעֹוָל֣ם ָוֶע֗

י ֤הּוא  ין ָמ֛זֹון ְלׇכל־ְּבִרּיֹו֖תיו [ֵאל] ַהָּג֔דֹול ִּכ֨ ל ּוֵמִכ֧ יב ַלֹּכ֔ ל ּוֵמיִט֣ ־ָז֙ן ּוְמַפְרֵנ֣ס ַלֹּכ֔
א׃  ר ָּבָרֽ ְלָכל־ַח֣י ָרֽצוֹן׃] ָּכָא֕מּור[ֲאֶׁש֥ יַע  ּוַמְׂשִּב֖ ֶאת־ָיֶדָ֑ך  ַח  ה  ּפוֵֹת֥ ַאָּת֣ ָּברּוְ֙ך 

ל׃   ת ַהֹּכֽ  ן ֶא֥ יה֔וה ַהָּז֖
ה  ה ׀ טֹוָב֣ ֶרץ ֶחְמָּד֣ ֶא֞ ינּו  ְלָּת ַלֲאבֹוֵת֔ ל ֶׁשִהְנַח֣ ַע֚ ינּו  יה֣וה ֱאֹלֵה֗ ָך  ה ְּל֜ נֹוֶד֨
ית ִמֵּב֣ יָתנּ֮ו  ִים ּוְפִד֘ ֶרץ ִמְצַר֗ ֵמֶא֣ ינּו  יה֨וה ֱאֹלֵה֜ נּו֩  ל ֶׁשהֹוֵצאָת֩ ה ְוַע֣ ּוְרָחָב֗
ל ְוַע֤ נּו  ֶׁשִּלַּמְדָּת֗ ל ׀ ּתֹוָרְתָ֣ך  ְוַע֣ נּו  ִּבְבָׂשֵר֜ ְמָּת  ֶׁשָחַת֨ ל ְּבִריְתָך֩  ְוַע֣ ֲעָבִדי֒ם 
ָמ֗זֹון  ֲאִכיַל֣ת  ל  ְוַע֣ נּו  ֶׁשחֹוַנְנָּת֑ ֶסד  ָוֶח֖ ן  ֵח֥ ִּיים  ל־ַח֛ ְוַע֥ נּו  ֶׁש֣הֹוַדְעָּת֔ יָ֙ך  ֻחֶּק֨

ה׃  ת ּוְבׇכל־ָׁשָעֽ יד ְּבׇכל־יֹ֥ום ּוְבׇכל־ֵע֖ נּו ָּתִמ֕  ן ּוְמַפְרֵנ֙ס אֹוָת֔ ה ָז֤ ָׁשַאָּת֨
י  ְך ִׁשְמָ֙ך ְּבִפ֣ ְך ִיְתָּבַר֤ ים אֹוָת֑ ְך ּוְמָבְרִכ֖ ינּו ֲאַנְ֤חנּו מֹוִדי֙ם ָל֔ ל יה֣וה ֱאֹלֵה֗ ל ַהֹּכ֜ ְוַע֨

ַּכָּכ֕תּוב  ד׃  ָוֶעֽ ְלעֹוָל֖ם  יד  ָּתִמ֕ י  ֶאת־ְיהוָֹ֣ה ׇּכל־ַח֔ ַרְכָּת֙  ּוֵבֽ ְוָׂשָבְ֑עָּת  ְוָאַכְלָּת֖ 
ְך׃ ֶרץ ַהֹּטָב֖ה ֲאֶׁש֥ר ָנַֽתן־ָלֽ יָך ַעל־ָהָא֥ ל־ֱאֹלֶה֔ ֶרץ ְוַע֥ ל־ָהָא֖ ה יה֔וה ַע֥  ָּברּוְ֙ך ַאָּת֣

ַהָּמֽזֹון׃ 
ל־ִצּ֣יֹון ׀ ָך ְוַע֣ ל ְירּוָׁשַלִי֙ם ִעיֶר֔ ָך ְוַע֤ ל ַעֶּמ֜ ינּו ַעל־ִיְׂשָרֵא֨ ם ׀ יה֣וה ֱאֹלֵה֗ ַרֵח֣
ַהָג֛דֹול ִית  ַהַּב֧ ל  ְוַע֨ ְמִׁשיֶחָך֩  ד  ֵּבית־ָּדִו֣ ׀  ְוַעל־ַמְל֣כּות  ָך  ְּכבֹוֶד֡ ן  ִמְׁשַּכ֣
נּו ׀ נּו ׀ זּוֵנ֣נּו ׀ ַפְרְנֵס֣ ינּו ׀ ְרֵע֣ ינּו ׀ ָאִב֣ א ִׁשְמָ֣ך ָעָל֑יו ֱאֹלֵה֣ ְוַהָק֥דֹוׁש ֶׁשִּנְקָר֖
ינּו ְוָנ֣א ה ׀ ִמׇּכל־ָצרֹוֵת֗ ינּו ְמֵהָר֣ נּו֩ יה֨וה ֱאֹלֵה֜ נּו ְוַהְרַו֣ח ָל֩ ְוַכְלְּכֵל֣נּו ְוַהְרִויֵח֡
ִליֵדי֙  א  ְולֹ֤ ם  ָוָד֔ ר  ָּבָׂש֣ ַמְּתַנ֙ת  י  ִליֵד֤ א  לֹ֨ ינּו  ֱאֹלֵה֜ יה֨וה  נּו֩  ַאל־ַּתְצִריֵכ֩
ָהְרָחָבה  ְו֠ ׀  ה  ַהְּקדֹוָׁש֣ ׀  ה  ַהְּפתּוָח֣ ׀  ה  ַהְּמֵלָא֣ ְלָיְדָ֗ך  ם  ִּכי־ִא֣ ם  ְלָוָאָת֔ ַה֣

ד׃  ֶׁשלֹא־ֵנ֧בֹוׁש ְולֹא־ִנָּכֵל֛ם ְלעֹוָל֖ם ָוֶעֽ
י ֨יֹום   ה ִּכ֥ ת ַהָּג֤דֹול ְוַהָקדֹוׂ֙ש ַהֶּז֔ י ַהַׁשָּב֨ יָך ּוְבִמְצַו֩ת ֨יֹום ַהְׁשִביִע֜ ינּו ְּבִמְצוֹוֶת֗ נּו יה֨וה ֱאֹלֵה֜ ה ְוַהֲחִליֵצ֗ ְרֵצ֣

יה֨וה ָלנּו֩  יַח  ׀ ָהִנ֣ ּוִבְרצֹוְנָ֣ך  ה ְּכִמְצַו֣ת ְרצֹוֶנ֑ ָך  ְּבַאֲהָב֖ ּ֔בֹו  ְוָל֣נּוַח  ִלְׁשׇּבת־ּבֹ֙ו  יָך  ֣הּוא ְלָפֶנ֔ ה ָּג֤דֹול ְוָקדֹוׁ֙ש  ֶז֜



ּוְבִבְנַי֤ ן ָך  ִעיֶר֔ ת ִציֹו֙ן  ְּבֶנָחַמ֤ ינּו  יה֨וה ֱאֹלֵה֜ ְוַהְרֵאנּו֩  נּ֒ו  ְּב֣יֹום ְמנּוָחֵת֒ ה ְוָי֣גֹון ַוֲאָנָח֮ה  א ָצָר֣ א ְתֵה֗ ֶׁשּלֹ֣ ינּו  ֱאֹלֵה֜
ַעל ַהֶּנָחֽמֹות׃  ַעל ַהְיׁשּו֖עֹות ּוַב֥ ה ֛הּוא ַּב֥ ָך ִּכי־ַאָּת֕ יר ׇקְדֶׁש֔ ְירּוָׁשַלִי֙ם ִע֣

ד ׀  ע ׀ ִיָּפ ֵק֣ ה ׀ ִיָּׁשַמ֣ ה ׀ ְוֵיָרֶצ֣ יַע ׀ ֵיָרֶא֣ א ׀ ַיִּג֣ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶל֣ה ׀ ְוָיבֹ֣
ְוִזְכ֤רֹון  ָך֒  ַעְבֶּד֒ ד  ֶּבן־ָּדִו֣ יַח֮  ָמִׁש֘ ְוִזְכ֣רֹון  ינּו  ֲאבֹוֵת֝ ְוִזְכ֨רֹון  ּ֠וִפְקדֹוֵננּו  נּו  ר ִזְכרֹוֵנ֡ ְוִיָּזֵכ֣
ן ה ְלֵח֤ ה ְלטֹוָב֜ ִלְפֵלָט֨ ל ְלָפֶנ֑יָך  ֵּבית־ִיְׂשָרֵא֖ ְוִזְכ֛רֹון ׇּכל־ַעְּמָ֥ך  ָך  יר ׇקְדֶׁש֔ ִע֣ ִי֙ם  ְירּוָׁשַל֨

ה׃  ים ּוְלָׁש֛לֹום ְּב֥יֹום ַחג־ַהַּמּ֖צֹות ַהֶּזֽ ים ְלַחִּי֧ ֲחִמ֔ ֶס֙ד ּוְלַר֣ ְלֶח֨
ה׃    ינּו ּ֖בֹו ְלטֹוָבֽ נּ֙ו יה֣וה ֱאֹלֵה֔ ן׃  – האוכלים ׇזְכֵר֨ ָאֵמֽ

ה׃  נּו ֖בֹו ִלְבָרָכֽ ְקֵד֔ ן׃  – האוכלים  ּוׇפ֣ ָאֵמֽ
ים׃  נּו ֖בֹו ְלַחִּיֽ ן׃  – האוכלים  ְו֣הֹוִׁשיֵע֔ ָאֵמֽ

ינּו י ֵאֶל֣יָך ֵעיֵנ֔ נּו ִּכ֚ ינּו ְוהֹוִׁשיֵע֑ ם ָעֵל֖ נּו ְוַרֵח֥ ה ְוַרֲחִמי֙ם ֣חּוס ְוׇחֵּנ֔ ר ְיׁשּוָע֤ ּוִבְדַב֨
ָּתה׃  ֶלְך ַחּ֥נּון ְוַר֖חּום ָאֽ ל ֶמ֛ י ֵא֥ ִּכ֨

יו  ה יה֔וה ּבֹוֵנ֣ה ְבַרֲחָמ֔ ַאָּת֣ ָּברּוְ֙ך  ינּו  ה ְבָיֵמ֔ ִּבְמֵהָר֣ ֶדׁ֙ש  יר ַהֹּק֨ ִים ִע֤ ה ְירּוָׁשַל֜ ּוְבֵנ֨
ן׃  ִים ָאֵמֽ ְירּוָׁשַל֖

נּו נּו ׀ ּבֹוְרֵא֣ נּו ׀ ַאִדיֵר֣ ינּו ׀ ַמְלֵּכ֣ ל ׀ ָאִב֣ ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ָהֵא֣ ינּו ֶמ֖ ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔
ַהּ֥טֹוב  ֶלְך  ַהֶּמ֕ ל  ִיְׂשָרַא֗ רֹוֵע֣ה  ׀  נּו  רֹוֵע֣ ב  ַיֲעֹק֜ ְק֨דֹוׁש  נּו  דֹוֵׁש֠ ְק֠ נּו  יֹוְצֵר֣ ׀  ֹּגֲאֵל֣נּו  ׀ 
֨הּוא  נּו  יב ָל֔ ֣הּוא ֵייִט֣ יב הּוא־ֵמיִטי֙ב  ל ֶׁשְּבׇכל־֨יֹום ָו֜יֹום ֨הּוא ֵהיִט֤ יב ַלֹּכ֑ ְוַהֵּמיִט֖
ַוח ׀ ַהָּצָל֣ה ׀  ים ׀ ּוְלֶר֣ ֶסד ׀ ּוְלַרֲחִמ֣ ן ׀ ּוְלֶח֣ ד ְלֵח֣ נּ֙ו ֣הּוא ִיְגְמֵל֣נּו ָלַע֔ ְגָמָל֤נּו הּוא־גֹוְמֵל֨
ים ְוַחִּי֤ים ְוָׁשלֹום֙  ה ְוַרֲחִמ֨ ַכְלָּכָל֠ ה ׀ ְו֠ ה ׀ ַּפְרָנָס֣ ה ׀ ֶנָחָמ֣ ה ׀ ִויׁשּוָע֣ ה ׀ ְּבָרָכ֣ ְוַהְצָלָח֡

נּו׃  ל ְיַחְּסֵרֽ ְוׇכל־֔טֹוב ּוִמׇּכל־֕טּוב ְלעֹוָל֖ם ַא֥

ן  ד׃ ָהַרֲחָמ֕ ן   ֥הּוא ִיְמ֖לֹוְך ָעֵל֑ינּו ְלעֹוָל֖ם ָוֶעֽ ִים ָהַרֲחָמ֕ ַּבָּׁשַמ֖ ְך  ְתָּבַר֑ ִי֖ ֥הּוא   

ֶרץ׃  ן ּוָבָאֽ ים ָהַרֲחָמ֕ ַצח ְנָצִח֑ ד ּוְלֵנ֖ ָלַע֛ נּו  ר ָּב֥ ים ְוִיְתָּפַא֨ ְל֣דֹור ּדֹוִר֔ ְׁשַּתַּב֙ח  ֨הּוא ִי֤  

ים׃  י עֹוָלִמֽ ד ּוְלעֹוְלֵמ֖ נּ֙ו ָלַע֔ ר ָּב֨ ְתַהַּד֤ ן ְוִי֨ נּו ְּבָכֽבֹוד׃ ָהַרֲחָמ֕ ן  ֥הּוא ְיַפְרְנֵס֖ ָהַרֲחָמ֕
נּו׃  יּות ְלַאְרֵצֽ נּו קֹוְמִמ֖ נּו ְו֣הּוא יֹוִליֵכ֔ ל ַּצָּואֵר֑ נּו ֵמַע֣ ן הּוא־ִיְׁשּ֥בֹור ֻעֵּל֖  ֨הּואָהַרֲחָמ֕



יו׃  ְלנּו ָעָלֽ ה ֶׁשָאַכ֖ ל ֻׁשְלָחן־ֶז֔ ה ְוַע֣ ִית ַהֶּז֑ ה ַּבַּב֖ ה ְמֻרָּב֔ ן ִיְׁשַל֤ח ָלנּ֙ו ְּבָרָכ֣  ֥הּואָהַרֲחָמ֕
ְּבׂשֹו֣רֹות טֹו֔בֹות ְיׁשּו֖עֹות  ֵּׂשר ָלנּ֙ו  ִויַב֤ ָז֣כּור ַלּטֹו֒ב  ַהָּנִבי֮א  ת ֵאִלָּי֣הּו  ֶא֣ נּו  ח ָל֜ ִיְׁשַל֨

ן ְוֶנָחֽמֹות׃  ְך  ָהַרֲחָמ֕  ֨הּוא ְיָבֵר֜

 בבית ההורים אומרים 
ה  ִית ַהֶּז֑ י ַּבֲעַל֥ת ַהַּב֖ י מֹוָרִת֔ ה ְוֶא֙ת ִאִּמ֣ ִית ַהֶּז֔ ַעל ַהַּב֣ י ַּב֚ י מֹוִר֗ ֶאת־ָאִב֣

נשויים אומרים 
י  י  אֹוִת֣ י ְוֶא֙ת ַזְרִע֔ י\ְוֶאת־ַּבֲעִל֗ י ְוֶאת־ִאְׁשִּת֗ ר ִל֑ ל־ֲאֶׁש֣ ת ׇּכ֣ ְוֶא֖

 אורכים אומרים 
ְוֶאת־  ְוֶאת־ֵּביָת֙ם  ם  אֹוָת֤ ה  ַהֶּז֔ ִית  ַּבֲעַלת־ַהַּב֣ ְוֶא֙ת  ה  ַהֶּז֗ ִית  ֶאת־ַּבַעל־ַהַּב֣

ם   ר ָלֶה֑ ת ׇּכל־ֲאֶׁש֣ ם ְוֶא֖ ַזְרָע֔
אבסעודה משותפת 

ת אן  ׀  ֵא֣ ין ַּכ֗ ם  ׇּכל־ַהְּמֻסִּב֣ ר ָלֶה֑ ל־ֲאֶׁש֣ ת ׇּכ֣ ם ְוֶא֖ ם ְוֶאת־ֵּביָת֙ם ְוֶאת־ַזְרָע֔ אֹוָת֤
ֶׁשִּנְתָּבְר֤כּו ְּכ֨מֹו  נּו  ל־ֲאֶׁשר ָל֔ ׇּכ֣ ְוֶא֙ת  נּו  ב  אֹוָת֗ ק ְוַיֲעֹק֔ ִיְצָח֣ ַאְבָרָה֙ם  ינּ֙ו  ל ֲאבֹוֵת֨ ַּבֹּכ֨

ל  ֹּכ֔ ל  ה]  ִמֹּכ֣ ְוִזְלָּפ֔ ה  ֵלָא֣ ּוִבְלָה֙ה  ל  ָרֵח֤ ה  ְבָק֔ רִ ַחד [ָׁשָר֙ה  ַי֔ נּו  ֻּכָּל֣ נּ֙ו  אֹוָת֨ ְך  ְיָבֵר֣ ן  ֵּכ֗
ן׃ ָאֵמֽ ר  ְוֹנאַמ֥ ה  ְׁשֵלָמ֖ ה  א  ִּבְבָרָכ֥ ֶׁשְּתֵה֖ ְז֥כּות  ינּו  ְוָעֵל֔ ם  ֲעֵליֶה֣ ְיַלְּמדּ֙ו  ַּבָמ֤רֹום 

יה֗וה  ת  ֵמֵא֣ ה  ְבָרָכ֜ א  ְוִנָׂש֨ ָׁש֑לֹום  ֶרת  ן  ְלִמְׁשֶמ֣ ֵח֧ ְוִנְמָצ֙א  נּו  ִיְׁשֵע֔ י  ֵמֱאֹלֵה֣ ּ֤וְצָדָק֙ה 
ם׃  ים ְוָאָדֽ י ֱאֹלִה֖ ְוֵׂשֶכל־֛טֹוב ְּבֵעיֵנ֥

ן יָה ְּבָׁשֽלֹום׃ [ָהַרֲחָמ֕  ן ָעֶל֖ את ְוָיֵג֥ ֶרץ ַהֹּז֔ ן  ֤הּוא ְיָבֶרְ֙ך ֶאת־ָהָא֣ ל ָהַרֲחָמ֕ ת ִיְׂשָרֵא֔  ֤הּוא ְיָבֶרְ֙ך ֶאת־ְמִדיַנ֣
נּו׃  ת ְּגֻאָּלֵתֽ ית ְצִמיַח֖ א ֵראִׂש֥ ן ֶׁשְּתֵה֕ ין ְּבֵני־ ָהַרֲחָמ֕ אל ּוֵב֣ ין ְּבֵני־ִיְׁשָמֵע֖ ה ֵּב֥ ֛ ת ָׁש֧לֹום ְוַׁשְלוַ  ֣הּוא ִיְפֹרׂש֩ ֻסַּכ֨

ב׃]  ין ְּבֵני־ַיֲעֹקֽ ו ּוֵב֥ ין ְּבֵני־ֵעָׂש֖ ַטח ֵב֥ ט ָוֶב֔ ֣ ק ְוֻסַּכ֙ת ַהְׁש קֵ ְיְצָח֑

ן  ים׃   ָהַרֲחָמ֕ ה ְלַחֵּי֥י ָהעֹוָלִמֽ ת ּוְמנּוָח֖ נּו יֹ֖ום ֶׁשֻּכ֣לֹו ַׁשָּב֑ ֚הּוא ַיְ֣נִחיֵל֔



ן נּו יֹ֖ום ֶׁשֻּכ֥לֹו ֽטֹוב׃ ָהַרֲחָמ֕ ן ֚הּוא ַיְ֣נִחיֵל֔ יחַ ָהַרֲחָמ֕ נּ֙ו ִלי֣מֹות ַהָּמִׁש֔  ֤הּוא ְיַזֵּכ֨
א׃  י ָהעֹוָל֖ם ַהָּבֽ ּוְלַחֵּי֕
ֶׂשה־ֶחֶ֧סד ִלְמִׁשי֛חוֹ    ִמְגּ֖דוֹל ְיׁשּו֣עוֹת ַמְלּ֑כוֹ ְוֹעֽ

ם׃  יו ְלָדִו֥ד ּוְלַזְר֖עוֹ ַעד־עוָֹלֽ ה ָׁש֖לֹום ִּבְמרֹוָמ֑ ֹעֶׂש֥
ינּו  ה ָׁש֝לום ָעֵל֗ ל הּו֩א ַיֲעֶׂש֨ ְוַעל֙ ׇּכל־ִיְׂשָרֵא֔

ל] י ֵתֵב֔ ן׃[ְוַעל֙ ׇּכל־יֹוְׁשֵב֣ ְוִאְמ֖רּו ָאֵמֽ
יו׃ ְי֣ראּו ֶאת־ְיהוָֹ֣ה ְקֹדָׁש֑יו   ְח֗סוֹר ִליֵרָאֽ ין ַמ֝ ִּכי־ֵא֥

י ְי֝הוָֹ֗ה לֹא־ַיְחְס֥רּו ׇכל־ֽטוֹב׃ ְּכִ֭פיִרים ָרׁ֣שּו ְוָרֵע֑בּו   ְוֹדְרֵׁש֥
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ הוֹ֣דּו ַליהוָֹ֣ה ִּכי־֑טוֹב ִּכ֖

ַח ֶאת־ָיֶדָ֑ך   יַע ְלׇכל־ַח֣י ָרֽצוֹן׃ּפוֵֹת֥ ּוַמְׂשִּב֖
ֶבר ֲאֶׁש֥ר ִיְבַט֖ח ַּביהוָֹ֑ה  ְוָהָי֥ה ְיהוָֹ֖ה ִמְבַטֽחוֹ׃ ָּב֣רּוְך ַהֶּג֔

ְנִּתי   ַק֥ יִתי ַּגם־ָז֫ יק ֶנֱעָז֑ב ַנַ֤ער ׀ ָהִי֗ ִאיִתי ַצִּד֣ ְוֽלֹא־ָר֭
ֶחם׃ ְוַ֝זְר֗עוֹ   ְמַבֶּקׁש־ָלֽ

הוָֹ֗ה ֹע֭ז ְלַעּ֣מוֹ ִיֵּת֑ן  ְך ֶאת־ַעּ֣מוֹ ַבָּׁשֽלוֹם׃ְיֽ ְיהוָֹ֓ה ׀ ְיָבֵר֖

ַמר  ה ֶׁשָא֛ ת ַהְיׁשּוָע֑  ֶגד ְּבׂשֹוַר֣ י ֶׁש֥הּוא ְּכֶנ֖ ּ֣כֹוס ְׁשִליִׁש֔ ם ִמְצַו֙ת  ן ְלַקֵי֗ ן ּוְמֻזָּמ֜ מּוָכ֨ ִהְנִנ֩י 

ל׃   ים׃ ַהָּק֥דֹוׁש ָּברּוְך־֖הּוא ְלִיְׂשָרֵאֽ ים ְּגֹדִלֽ י ֶאְתֶכם֙ ִּבְז֣רוַֹע ְנטּוָי֔ה ּוִבְׁשָפִט֖  ְוָגַאְלִּת֤
ֶפן  י ַהָגֽ א ְּפִר֥ ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ּבֹוֵר֖ ינּו ֶמ֖ ׃    ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔



י  ַהִּגְלָעִד֑ ֵאִלָּי֖הּו  ֵאִלָּי֛הּו  ֵאִלָּי֧הּו  י  ַהִּתְׁשִּב֔ הּו  ֵאִלּ֣י֥ ַהָּנִבי֙א  ה  ֵאִלָּי֤הּו  ִּבְמֵהָר֤
ד׃  יַח ֶּבן־ָּדִוֽ ם ָמִׁש֖ ינּו ִע֕ ינּ֙ו ָי֣בֹוא ֵאֵל֔ ְבָיֵמ֨

ה  ה ְּכֶׁשָהָי֗ י ַהְיׁשּוָע֑ ִים ִמַּמַעְיֵנ֖ ֶבת ַמ֛ ם ׁשֹוֶא֧ ה ִמְרָי֗ ָּגָא֔ י־ָגֹא֙ה  יר ִּכֽ ָאז־ָּתִׁש֤ ם ַהְּנִביָא֙ה  ֤ [ִמְריָ
ה׃] ה ּוְׁשֵלָמֽ ה ֲחָדָׁש֖ נּו ְגֻאָּל֛ ר ָל֧ ינּו ּוְתַבֵּׂש֨ ַּבּ֤יֹום ַההּו֙א ָּת֣בֹוא ֵאֵל֔

ְך ֲחָמְתָ֗ך   ֥עּוָךְׁשֹפ֤ ל־ַהּגוִֹים֮ ֲאֶׁש֪ר לֹא־ְיָד֫ ֶאֽ
אּו׃ְוַע֥ל ַמְמָל֑כוֹת  א ָקָרֽ ֹ֣ ִׁשְמָ֗ך ל ֲאֶׁש֥ר ְּב֝

ב  ת־ַיֲעֹק֑ ּמּו׃ִּכ֭י ָאַכ֣ל ֶאֽ ֶאת־ָנֵו֥הּו ֵהַׁשֽ ְוֽ
ְּפָ֗ך ַיִּׂשיֵגֽם׃ְׁשׇפְך־ֲעֵליֶה֥ם ַזְעֶמָ֑ך   ַוֲח֥רוֹן ַא֝

ם  ף ְּבַאף֙ ְוַתְׁשִמיֵד֔ ׃ִּתְרֹּד֤ י ְיהוָֹֽה ַחת ְׁשֵמ֥ ִמַּת֖
ן יֹאְב֤דּו ׇכל־אוְֹיֶביָך֙ ְיהוָֹ֔ה   ֶמׁש ִּבְגֻבָר֑תוֹ] [ֵּכ֠ את ַהֶּׁש֖ יו ְּכֵצ֥ ֲהָב֔ ְוֹא֣

ל  א ָל֥נּו ַהֵּל֖ ֹ֫ א ָל֥נּו ְיהוָֹ֗ה ל ֹ֤ י־ְלִׁ֭שְמָך ֵּת֣ן ָּכ֑בוֹד  ל ִּכֽ

ְסְּדָ֗ך  ָך׃ ַעל־ַח֝ ַעל־ֲאִמֶּתֽ
ם׃ָלָּ֭מה יֹאְמ֣רּו ַהּגוִֹי֑ם  ֝א ֱאֹלֵהיֶהֽ ַאֵּיה־ָנ֗

ינּו ַבָּׁשָמִ֑ים  ה׃ ֵואֹלֵה֥ ל ֲאֶׁשר־ָחֵפ֣ץ ָעָׂשֽ ֹּכ֖
ם׃ עֲַֽ֭צֵּביֶהם ֶּכֶ֣סף ְוָזָה֑ב  ה ְיֵד֣י ָאָדֽ ֲעֵׂש֗ ַמ֝

א ְיַדֵּב֑רּו   ֹ֣ ה־ָלֶ֭הם ְול א ִיְרֽאּו׃  ֶּפֽ ֹ֣ ם ְול ֶה֗ ֵעיַנ֥ ִים ָל֝
א ִיְׁשָמ֑עּו ֹ֣ ֣ ִים ָלֶ֭הם ְול א ְיִריֽחּון׃ ׇאְזַנ ֹ֣ ם ְול ֶה֗ ף ָל֝ ַא֥

א ְיִמיׁ֗שּון  ֹ֬ א ְיַהֵּל֑כּוְיֵדיֶה֤ם ׀ ְול ֹ֣ ְגֵליֶהם ְול ַר֭
ִּבְגרוָֹנֽם׃  לֹא־ֶיְ֝הּ֗גּו  

ם׃ ְּכ֭מוֶֹהם ִיְה֣יּו ֹעֵׂשיֶה֑ם   ל ֲאֶׁשר־ֹּבֵטַ֣ח ָּבֶהֽ ֹּכ֖
ם ּוָמִגָּנ֣ם ֽהּוא׃  ִיְׂ֭שָרֵאל ְּבַט֣ח ַּביהוָֹ֑ה   ֶעְזָר֖

ם ּוָמִגָּנ֣ם ֽהּוא׃  ֵּב֣ית ַאֲ֭הֹרן ִּבְט֣חּו ַביהוָֹ֑ה   ֶעְזָר֖



ם ּוָמִגָּנ֣ם ֽהּוא׃  ִיְרֵא֣י ְי֭הוָֹה ִּבְט֣חּו ַביהוָֹ֑ה   ֶעְזָר֖
ְזָכָר֪נּו  ְך  ְיהוָֹה֮  ֵר֥ ְיָב֫

ן׃  ְיָ֭בֵרְך ֶאת־ֵּב֣ית ִיְׂשָרֵא֑ל   ית ַאֲהֹרֽ ְך ֶאת־ֵּב֥ ְיָ֝בֵר֗
ים׃ ְיָ֭בֵרְך ִיְרֵא֣י ְיהוָֹ֑ה  ים ִעם־ַהְּגֹדִלֽ ְּקַטִּנ֗ ַה֝
ם׃ ֹיֵס֣ף ְיהוָֹ֣ה ֲעֵליֶכ֑ם ם ְוַעל־ְּבֵניֶכֽ ֵליֶכ֗ ֲע֝

ֶרץ׃ ְּברּוִכ֣ים ַאֶּ֭תם ַליהוָֹ֑ה   ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ֥ ֵׂש֗ ֹע֝
ם׃  ַהָּׁשַמִ֣ים ָׁשַ֭מִים ַליהוָֹ֑ה  ן ִלְבֵני־ָאָדֽ ֶרץ ָנַת֥ ְוָ֝הָא֗
ְללּו־ָיּ֑ה  א ַהֵּ֭מִתים ְיַהֽ ֹ֣ ה׃  ל י דּוָמֽ א ׇּכל־ֹיְרֵד֥ ֹ֗ ְו֝ל

ֵרְ֤ך ָיּ֗ה   םַוֲאַנְ֤חנּו ׀ ְנָב֘ ה ְוַעד־עוָֹל֗ ֵמַעָּת֥
ְללּו־ָיּֽה׃  ַהֽ

ע ׀ ְיהוָֹ֑ה   י ַּתֲחנּוָנֽי׃  ָאַ֭הְבִּתי ִּכי־ִיְׁשַמ֥ ֶאת־֝קוִֹל֗
א׃ ִּכי־ִהָּט֣ה ׇאְז֣נוֹ ִל֑י   י ֶאְקָרֽ ּוְבָיַמ֥

ֶות   ּוְמָצֵר֣י ְׁש֣אוֹל ְמָצ֑אּוִני ֲאָפ֤פּוִני ׀ ֶחְבֵלי־ָמ֗
ה   א׃ָצָר֖ ְוָי֣גוֹן ֶאְמָצֽ

ם־ְיהוָֹ֥ה ֶאְקָר֑א   י׃ּוְבֵׁשֽ ָאָּנ֥ה ְי֝הוָֹ֗ה ַמְּלָט֥ה ַנְפִׁשֽ
יק   ם׃ַחּ֣נּון ְיהוָֹ֣ה ְוַצִּד֑ ֵו֖אֹלֵה֣ינּו ְמַרֵחֽ
יַע׃ ֹׁשֵמ֣ר ְּפָתאִי֣ם ְיהוָֹ֑ה  י ְוִל֣י ְיהוִֹׁשֽ ֹּלִת֗ ַּד֝
י ַנְ֭פִׁשי ִלְמנּוָחְ֑יִכי ְיִכי׃ ׁשּוִב֣ י־ְי֝הוָֹ֗ה ָּגַמ֥ל ָעָלֽ ִּכֽ

י   י ִחַּלְ֥צָּת ַנְפִׁש֗ ֶות ִּכ֤ ָּמ֥ ִמ֫
ִחי׃ ֶאת־ֵעיִנ֥י ִמן־ִּדְמָע֑ה   י ִמֶּדֽ ֶאת־ַרְגִל֥

ים׃ ֶאְ֭תַהֵּלְך ִלְפֵנ֣י ְיהוָֹ֑ה  ַאְר֗צוֹת ַהַחִּיֽ ְּב֝



י ֲאַדֵּב֑ר   ד׃ֶהֱ֭אַמְנִּתי ִּכ֣ י ָעִנ֥יִתי ְמֹאֽ ִנ֗ ֲא֝
ם ֹּכֵזֽב׃  ֲאִ֭ני ָאַמְ֣רִּתי ְבׇחְפִז֑י  ל־ָהָאָד֥ ׇּכֽ
יב ַליהוָֹ֑ה  י׃  ָמה־ָאִׁש֥ ל־ַּתְגמּו֥לוִֹהי ָעָלֽ ׇּכֽ
א׃ ּכוֹס־ְיׁשּו֥עוֹת ֶאָּׂש֑א   ּוְבֵׁש֖ם ְיהוָֹ֣ה ֶאְקָרֽ

֝א ְלׇכל־ַעּֽמוֹ׃ְנָ֭דַרי ַליהוָֹ֣ה ֲאַׁשֵּל֑ם  ֶנְגָדה־ָּנ֗
יו׃ָיָ֭קר ְּבֵעיֵנ֣י ְיהוָֹ֑ה   ְוָתה ַלֲחִסיָדֽ ָּמ֗ ַה֝

ָך   ְבֶּד֥ י־ֲאִנ֪י ַע֫ ִּכֽ ֲאִני־ַעְ֭בְּדָך ֶּבן־ֲאָמֶתָ֑ך ָאָּנ֣ה ְיהוָֹה֮ 
ְחָּת   ַּת֗ י׃ִּפ֝ ְלֽמוֵֹסָרֽ

ָך־ֶאְ֭זַּבח ֶזַ֣בח ּתוָֹד֑ה   א׃ ְלֽ ּוְבֵׁש֖ם ְיהוָֹ֣ה ֶאְקָרֽ
֝א ְלׇכל־ַעּֽמוֹ׃ְנָ֭דַרי ַליהוָֹ֣ה ֲאַׁשֵּל֑ם  ֶנְגָדה־ָּנ֗

רּוָׁשלָ֗ ִם  ְּבַחְצ֤רוֹת ׀ ֵּב֤ית ְיהוָֹ֗ה  ֘תוֵֹכִ֤כי ְיֽ ְּבֽ
ְללּו־ָיּֽה׃ ַהֽ

ְל֣לּו ֶאת־ְי֭הוָֹה ׇּכל־ּגוִֹי֑ם  ים׃ ַהֽ ְּב֗חּוהּו ׇּכל־ָהֻאִּמֽ ַׁש֝
ינּו ׀ ַחְסּ֗דוֹ י ָגַ֘ב֤ר ָעֵל֨ ם ִּכ֥ ֶוֱאֶמת־ְיהוָֹ֥ה ְלעוָֹל֗

ְללּו־ָיּֽה׃ ַהֽ

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ הוֹ֣דּו ַליהוָֹ֣ה ִּכי־֑טוֹב   ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃  הוֹ֣דּו ַליהוָֹ֣ה ִּכי־֑טוֹב  ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ יֹאַמר־ָנ֥א ִיְׂשָרֵא֑ל   ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃  יֹאַמר־ָנ֥א ִיְׂשָרֵא֑ל   ִּכ֖

ן   ית־ַאֲהֹר֑ י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ יֹאְמרּו־ָנ֥א ֵבֽ ִּכ֖



ן  ית־ַאֲהֹר֑ י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ יֹאְמרּו־ָנ֥א ֵבֽ ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃  יֹאְמרּו־ָנ֭א ִיְרֵא֣י ְיהוָֹ֑ה  ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ יֹאְמרּו־ָנ֭א ִיְרֵא֣י ְיהוָֹ֑ה   ִּכ֖

ן־ַהֵּ֭מַצר ָקָר֣אִתי ָּיּ֑ה   ָעָנ֖ ִני ַבֶּמְרָח֣ב ָיּֽה׃ ִמֽ
א ִאיָר֑א   ֹ֣ ם׃  ְיהוָֹ֣ה ִל֭י ל ַמה־ַּיֲעֶׂש֖ה ִל֣י ָאָדֽ

י׃ְיהוָֹ֣ה ִל֭י ְּבֹעְזָר֑י  י ֶאְרֶא֥ה ְבֹׂשְנָאֽ ַוֲ֝אִנ֗
ם׃ ֗טוֹב ַלֲח֥סוֹת ַּביהוָֹ֑ה  ַח ָּבָאָדֽ ְּבֹט֗ ִמ֝
ים׃֗טוֹב ַלֲח֥סוֹת ַּביהוָֹ֑ה  ַח ִּבְנִדיִבֽ ְּבֹט֗ ִמ֝

ם׃  ׇּכל־ּגוִֹי֥ם ְסָב֑בּוִני   י ֲאִמיַלֽ ְּבֵׁש֥ם ְי֝הוָֹ֗ה ִּכ֣
ם׃  ַסּ֥בּוִני ַגם־ְסָב֑בּוִני  י ֲאִמיַלֽ ְּבֵׁש֥ם ְי֝הוָֹ֗ה ִּכ֣

ים  ַסּ֤בּוִני  ִכְדבוִֹר֗
ם׃  ֹּדֲ֭עכּו ְּכֵאׁ֣ש קוִֹצ֑ים  י ֲאִמיַלֽ ְּבֵׁש֥ם ְי֝הוָֹ֗ה ִּכ֣
ל ה ְדִחיַתִ֣ני ִלְנֹּפ֑ ִני׃ ַּדֹח֣ ַו֖יהוָֹ֣ה ֲעָזָרֽ

ה׃ָעִּז֣י ְוִזְמָר֣ת ָיּ֑ה י ִליׁשּוָעֽ  ְיִהי־ִל֗֝ ַוֽ
ה  ֤קוֹל ׀ ִרָּנ֬ה  ִויׁשּוָע֗

ים  ִיל׃ ְּבׇאֳהֵל֥י ַצִּדיִק֑ ָׂשה ָחֽ ין ְי֝הוָֹ֗ה ֹע֣ ְיִמ֥
ין ְי֭הוָֹה רוֵֹמָמ֑ה   ִיל׃ְיִמ֣ ָׂשה ָחֽ ין ְי֝הוָֹ֗ה ֹע֣ ְיִמ֥
י־ֶאְחֶי֑ה  י ָיּֽה׃ לֹא־ָא֥מּות ִּכֽ ר ַמֲעֵׂש֥ ַוֲ֝אַסֵּפ֗

ִּני ָּיּ֑ה   ר ִיְּסַר֣  ִני׃ ַיֹּס֣ א ְנָתָנֽ ֹ֣ ֶות ל ְוַ֝לָּמ֗
י ַׁשֲעֵרי־ֶצֶ֑דק  ה ָיּֽה׃ִּפְתחּו־ִל֥ ם אוֶֹד֥ ָאבֹא־ָב֗֝

ַער ַליהוָֹ֑ה   אּו ֽבוֹ׃ ֶזה־ַהַּׁש֥ ים ָיֹב֥ ִּדיִק֗ ַצ֝
י ֲעִניָתִ֑ני   ה׃ א֭וְֹדָך ִּכ֣ י ִליׁשּוָעֽ ַוְּתִהי־ִל֗֝

י ֲעִניָתִ֑ני   ה׃  א֭וְֹדָך ִּכ֣ י ִליׁשּוָעֽ ֝ ַוְּתִהי־ִל֗



אׁש ִּפָּנֽה׃  ֶאֶ֭בן ָמֲא֣סּו ַהּבוִֹנ֑ים  ֹ֣ ה ְלר ְיָת֗ ָה֝
אׁש ִּפָּנֽה׃ ֶאֶ֭בן ָמֲא֣סּו ַהּבוִֹנ֑ים  ֹ֣ ה ְלר ְיָת֗ ָה֝

ֹ֑את  יא ִנְפָל֣את ְּבֵעיֵנֽינּו׃ ֵמֵא֣ת ְי֭הוָֹה ָהְ֣יָתה ּז ִה֖
ֹ֑את  יא ִנְפָל֣את ְּבֵעיֵנֽינּו׃  ֵמֵא֣ת ְי֭הוָֹה ָהְ֣יָתה ּז ִה֖

יָלה ְוִנְׂשְמָח֣ה ֽבוֹ׃ ֶזה־ַהּ֭יוֹם ָעָׂש֣ה ְיהוָֹ֑ה   ָנִג֖
יָלה ְוִנְׂשְמָח֣ה ֽבוֹ׃  ֶזה־ַהּ֭יוֹם ָעָׂש֣ה ְיהוָֹ֑ה  ָנִג֖

יָע֥ה ָּנ֑א   יָע֥ה ָּנ֑א  ָאָּנ֣א ְי֭הוָֹה הוִֹׁש֘ ָאָּנ֣א ְי֭הוָֹה הוִֹׁש֘

יָע֥ה ָּנ֑א   יָע֥ה ָּנ֑א  ָאָּנ֣א ְי֭הוָֹה הוִֹׁש֘ ָאָּנ֣א ְי֭הוָֹה הוִֹׁש֘

יָח֥ה ָּנֽא׃  יָח֥ה ָּנֽא׃ ָאָּנ֥א ְי֝הוָֹ֗ה ַהְצִל֘ ָאָּנ֥א ְי֝הוָֹ֗ה ַהְצִל֘

יָח֥ה ָּנֽא׃  יָח֥ה ָּנֽא׃ ָאָּנ֥א ְי֝הוָֹ֗ה ַהְצִל֘ ָאָּנ֥א ְי֝הוָֹ֗ה ַהְצִל֘

׃ָּב֣רּוְך ַהָּ֭בא ְּבֵׁש֣ם ְיהוָֹ֑ה  ית ְיהוָֹֽה ם ִמֵּב֥ ְכנּוֶכ֗ ַר֥ ֵּב֝
׃  ָּב֣רּוְך ַהָּ֭בא ְּבֵׁש֣ם ְיהוָֹ֑ה   ית ְיהוָֹֽה ם ִמֵּב֥ ְכנּוֶכ֗ ַר֥ ֵּב֝

ר ָל֥נּוֵא֤ל ׀ ְיהוָֹה֮   ַוָּיֶ֪א֫
ים ג ַּבֲעֹבִת֑ ַח׃  ִאְסרּו־ַח֥ ְר֗נוֹת ַהִּמְזֵּבֽ ַעד־קַ֝

ר ָל֥נּו  ַוָּיֶ֪א֫ ַח׃  ֵא֤ל ׀ ְיהוָֹה֮  ְר֗נוֹת ַהִּמְזֵּבֽ ים ַעד־קַ֝ ג ַּבֲעֹבִת֑ ִאְסרּו־ַח֥

ָּך׃  ֵאִל֣י ַאָּת֣ה ְואוֶֹדּ֑ךָ  י ֲארוְֹמֶמֽ ֹלַה֗ ֱא֝
ָּך׃  ֵאִל֣י ַאָּת֣ה ְואוֶֹדּ֑ךָ  י ֲארוְֹמֶמֽ ֹלַה֗ ֱא֝

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃הוֹ֣דּו ַליהוָֹ֣ה ִּכי־֑טוֹב ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ הוֹ֣דּו ַליהוָֹ֣ה ִּכי־֑טוֹב ִּכ֖

ְוׇכל־ַעְּמָך֣  ְרצֹוֶנ֑ ָך  י  עֹוֵׂש֣ ים  ַצִּדי ִק֖ יָך  ַוֲחִסיֶד֕ יָך  ֲעֶׂש֔ ׇּכל־ַמ֣ ֱאֹלֵהינּ֙ו  יה֤וה  ׀ ְיַהְל֞לּוָך 
ית נּו׃  ֵּב֣ ְמָך ַמְלֵּכֽ ל יֹודּו֩ ִויָבְר֨כּו ִויַׁשְּב֜חּו ִויָפֲא֧רּו ִוירֹוְמ֛מּו ְוַיֲעִרי֥צּו ְוַיְמִלי֖כּו ֶאת־ִׁש֥ ִיְׂשָרֵא֗

ל׃  ה ֵאֽ י ֵמעֹוָל֥ם ְוַעד־עֹוָל֖ם ַאָּת֥ ר ִּכ֛ ה ְלַזֵּמ֔ י ְלָ֣ך ֣טֹוב ְלהֹו֗דֹות ּוְלִׁשְמָ֙ך ָנֶא֣ ִּכ֞

ְללּו ָיּ֨ה ׀   ַה֥
ְללּו ֶאת־ֵׁש֣ם ְיהוָֹ֑ה   ׃ ַהֽ֭ י ְיהוָֹֽה ְל֗לּו ַעְבֵד֥ ַהֽ֝

ֹעְמִדים ְּבֵב֣ית ְיהוָֹ֑ה   ינּו׃ֶׁש֣֭ ַחְצ֗רוֹת ֵּב֣ית ֱאֹלֵהֽ ְּב֝



י־֣טוֹב ְיהוָֹ֑ה  ְללּו־ָיּ֭ה ִּכֽ ים׃ַהֽ י ָנִעֽ ְׁש֗מוֹ ִּכ֣ ַזְּמ֥רּו ִל֝
ב ָּבַח֣ר ֣לוֹ ָיּ֑ה   י־ַיֲעֹק֗ ל ִלְסֻגָּלֽתוֹ׃ ִּכֽ ִיְׂ֝שָרֵא֗

י־ָג֣דוֹל ְיהוָֹ֑ה   י ֲאִנ֣י ָיַ֭דְעִּתי ִּכֽ ים׃ִּכ֤ ינּו ִמׇּכל־ֱאֹלִהֽ ַוֲ֝אֹדֵנ֗
ָׂש֥ה  ץ ְיהוָֹ֗ה ָע֫ ל ֲאֶׁשר־ָחֵפ֥ ִים ּוָבָאֶ֑רץ ֹּכ֤ ַּבָּׁשַמ֥

ים ְוׇכל־ְּתֹהֽמוֹת׃   ַּיִּמ֗ ֶרץַּב֝ ָא֥ ַמֲעֶל֣ה ְנִׂשִאים֮ ִמְקֵצ֪ה ָה֫
ים ַלָּמָט֣ר ָעָׂש֑ה   יו׃ְּבָרִק֣ ּוַח ֵמֽאוְֹצרוָֹתֽ ֽמוֵֹצא־֗ר֝

ה׃ֶׁשִ֭הָּכה ְּבכוֵֹר֣י ִמְצָרִ֑ים   ם ַעד־ְּבֵהָמֽ ָאָד֗ ֵמ֝
ת ּוֹ֭מְפִתים ָׁשַל֤ח ׀   אוֹֹת֣

יו׃  ְּבתוֵֹכִ֣כי ִמְצָרִ֑ים  ה ּוְבׇכל־ֲעָבָדֽ ַפְרֹע֗ ְּב֝
ים׃ֶׁשִ֭הָּכה ּגוִֹי֣ם ַרִּב֑ים   ים ֲעצּוִמֽ ג ְמָלִכ֥ ְוָ֝הַר֗

י   ּוְ֭לעוֹג ֶמֶ֣לְך ַהָּבָׁש֑ןְלִסי֤חוֹן ׀ ֶמֶ֤לְך ָהֱאֹמִר֗
ל  ַמְמְל֥כוֹת ְּכָנַֽען׃ּוְ֝לֹכ֗

ה ְלִיְׂשָרֵא֥ל ַעּֽמוֹ׃ ְוָנַת֣ן ַאְרָצ֣ם ַנֲחָל֑ה  ַנֲ֝חָל֗
ר׃ ְי֭הוָֹה ִׁשְמָ֣ך ְלעוָֹל֑ם   ְי֝הוָֹ֗ה ִזְכְרָ֥ך ְלֹדר־ָוֹדֽ
ין ְיהוָֹ֣ה ַעּ֑מוֹ   י־ָיִד֣ ם׃ִּכֽ יו ִיְתֶנָחֽ ָבָד֗ ְוַעל־ֲע֝

ם׃ ֲעַצֵּב֣י ַהּ֭גוִֹים ֶּכֶ֣סף ְוָזָה֑ב   ה ְיֵד֣י ָאָדֽ ֲעֵׂש֗ ַמ֝
א ְיַדֵּב֑רּו  ֹ֣ ה־ָלֶ֭הם ְול א ִיְרֽאּו׃  ֶּפֽ ֹ֣ ם ְול ֶה֗ ֵעיַנ֥ ִים ָל֝

א ַיֲאִז֑ינּו   ֹ֣ ֣ ִים ָלֶ֭הם ְול ם׃ׇאְזַנ ף ֵאין־ֶיׁש־֥רּוַח ְּבִפיֶהֽ ַא֗֝
ם׃ְּכ֭מוֶֹהם ִיְה֣יּו ֹעֵׂשיֶה֑ם  ל ֲאֶׁשר־ֹּבֵטַ֣ח ָּבֶהֽ ֹּכ֖

ָּבְר֣כּו ֶאת־ְיהוָֹ֑ה ֵּב֣ית ִיְׂ֭שָרֵאל 
ן  ֲהֹר֗ ית ַא֝ ׃  ֵּב֥ ָּבְר֥כּו ֶאת־ְיהוָֹֽה
ָּבְר֣כּו ֶאת־ְיהוָֹ֑ה ֵּב֣ית ַהֵּ֭לִוי  



י ְי֝הוָֹ֗ה  ְרֵא֥ ׃  ִיֽ ָּבְר֥כּו ֶאת־ְיהוָֹֽה
֤רּוְך ְיהוָֹ֨ה ׀   ִמִּצּ֗יוֹן ָּב֘
רּוָׁשלָ֗ ִם   ֵכ֤ן ְיֽ ְללּו־ָיּֽה׃ֹׁש֘ ַהֽ

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ הוֹ֣דּו ַליהוָֹ֣ה ִּכי־֑טוֹב   ִּכ֖
ים  י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ֭הוֹדּו ֵלאֹלֵה֣י ָהֱאֹלִה֑ ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ֭הוֹדּו ַלֲאֹדֵנ֣י ָהֲאֹדִנ֑ים  ִּכ֖
ֵׂש֤ה ִנְפָל֣אוֹת ְּגֹד֣לוֹת ְלַבּ֑דוֹ   י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ְלֹע֘ ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ְלֹעֵׂש֣ה ַהָּׁ֭שַמִים ִּבְתבּוָנ֑ה  ִּכ֖
ע ָהָ֭אֶרץ ַעל־ַהָּמִ֑ים   י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ְלֹרַק֣ ִּכ֖

ים ְּגֹדִל֑ים   י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ְלֹ֭עֵׂשה אוִֹר֣ ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ֶאת־ַהֶּׁ֭שֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶ֣לת ַּבּ֑יוֹם   ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃  ֶאת־ַהָּיֵרַ֣ח ְו֭כוָֹכִבים ְלֶמְמְׁש֣לוֹת ַּבָּלְ֑יָלה ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ְלַמֵּכ֣ה ִמְ֭צַרִים ִּבְבכוֵֹריֶה֑ם  ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ַוּיוֵֹצ֣א ִיְׂ֭שָרֵאל ִמּתוָֹכ֑ם  ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ְּבָי֣ד ֲחָ֭זָקה ּוִבְז֣רוַֹע ְנטּוָי֑ה   ִּכ֖

ים   י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ְלֹגֵז֣ר ַים־סּ֭וף ִלְגָזִר֑ ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ ְוֶהֱעִב֣יר ִיְׂשָרֵא֣ל ְּבתוֹ֑כוֹ  ִּכ֖

ה ְוֵחי֣לוֹ ְבַים־֑סּוף  י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ְוִנֵ֘ע֤ר ַּפְרֹע֣ ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ְלמוִֹל֣יְך ַעּ֭מוֹ ַּבִּמְדָּב֑ר  ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ְלַ֭מֵּכה ְמָלִכ֣ים ְּגֹדִל֑ים   ִּכ֖
ים   ַּ֭יֲהֹרג ְמָלִכ֣ים ַאִּדיִר֑ י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ַוֽ ִּכ֖



י  י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃  ְלִ֭סיחוֹן ֶמֶ֣לְך ָהֱאֹמִר֑ ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃  ּוְ֭לעוֹג ֶמֶ֣לְך ַהָּבָׁש֑ן  ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃  ְוָנַת֣ן ַאְרָצ֣ם ְלַנֲחָל֑ה  ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ַנֲ֭חָלה ְלִיְׂשָרֵא֣ל ַעְבּ֑דוֹ   ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ֶׁשְּ֭בִׁשְפֵלנּו ָזַ֣כר ָל֑נּו  ִּכ֖
נּו ִמָּצֵר֑ינּו   י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ַוִּיְפְרֵק֥ ִּכ֖

י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃ֹנֵת֣ן ֶלֶ֭חם ְלׇכל־ָּבָׂש֑ר  ִּכ֖
י ְלעוָֹל֣ם ַחְסּֽדוֹ׃֭הוֹדּו ְלֵא֣ל ַהָּׁשָמִ֑ים   ִּכ֖

י  ם ִזְכְרָך֖ ִנְׁשַמ֙ת ָּכל־ַח֔ ר ּוְתרֹוֵמ֔ ר ְּתָפֵא֣ ינּו ְו֨רּוַח֙ ָּכל־ָּבָׂש֔ ְך ֶאת־ִׁשְמָ֖ך יה֣וה ֱאֹלֵה֑  ְּתָבֵר֥
יד׃ ָּתִמֽ נּו  ל  ַמְלֵּכ֥ ּגֹוֵא֣ ֶלְ֙ך  ֶמ֨ ָל֤נּו  ין  ֵא֨ יָך  ַּבְלָעֶד֜ ּוִמ֨ ל  ֵא֗ ה  ַאָּת֣ ם  ְוַעד־ָהעֹוָל֜ ם  ִמן־ָהעֹוָל֨

ָּתה׃ ָּלא ָאֽ ֶלְך ֶא֥ ין ָל֛נּו ֶמ֖ ה ֵא֥ ה ְוצּו ָק֑ ת ָצָר֖ ם ְּבָכל־ֵע֥ יל ּוְמַרֵח֛ יַע ּפֹוֶד֩ה ּוַמִּצ֨ י  ּומֹוִׁש֔ ֱאֹלֵה֤
ַהִּתְׁשָּב֔חֹות  ַהְּמֻהָלל֙  ָּכל־ּתֹוָל֑דֹות  ֲא֣דֹון  ָּכל־ְּבִר֖יֹות  ֱאֹ֥לַּה  ים  ֲחרֹוִנ֔ ְוָהַא֣ ָהִראׁשֹוִני֙ם 

ים׃  יו ְּבַרֲחִמֽ ֶסד ּוְבִרּיֹוָת֖ ג עֹוָל֛מֹו ְּבֶח֥ ים ַהְמַנֵה֧ ר ְיֵׁשִנ֜ ן ַהְּמעֹוֵר֨ ַויה֖וה לֹא־ָי֣נּום ְולֹא־ִייָׁש֑
ף  ְוַהּזֹו ֵק֣ נֹוְפִלי֙ם  ְך  ְוַהּסֹוֵמ֤ ֲאסּוִרי֒ם  יר  ְוַהַּמִּת֣ ִאְּלִמי֮ם  יַח  ְוַהֵּמִׂש֣ ים  ִנְרָּדִמ֗ יץ  ְוַהֵּמ ִק֣

ים  ים] ְּכפּוִפ֔ ֛ ַח ִעְורִ ֧ ים ְוַהּפֹו קֵ א חֹוִל֔ ים׃ [ְוַהְּמַחֶּי֤ה ֵמִתי֙ם ְוָהרֹוֵפ֣ ְלָ֥ך ְלַבְּדָ֖ך ֲא֥נְַחנּו מֹוִדֽ
ּלּו ינּו ִא֣ ְפתֹוֵת֜ ְוִׂש֨ ַּגָּלי֒ו  ַּכֲה֣מֹון  ִרָּנ֮ה  ּוְלׁשֹוֵנ֣נּו  ם  ַּכָּי֗ ה  ִׁשיָר֜ א  ָמֵל֨ ִפינּו֩ 

ַבח  י  ׀ ֶׁש֣ ְּכִנְׂשֵר֣ ְפרּוׂשֹו֙ת  ינּו  ְוָיֵד֤ ַח  ְוַכָּיֵר֔ ֶמׁש  ַּכֶׁש֣ ְמִאירֹו֙ת  ְוֵעיֵנ֤ינּו  יַע  י ָרִק֗ ְּכֶמְרֲחֵב֣
ִים ְוַרְגֵל֥ינּו ַקּ֖לֹות ָּכַאָּי֑לֹות  ינּו֮  ָׁשַמ֔ ים ְלהֹו֨דֹות ְלָ֜ך יה֣וה ֱאֹלֵה֘ ין ֲאַנְ֣חנּו ַמְסִּפיִק֔ ֵא֚

ל ַע֣ ֶאת־ִׁשְמָ֗ך  ְך  ּוְלָבֵר֣ ינּ֒ו  י ֲאבֹוֵת֒ י ֵואֹלֵה֣ ְוִרֵּב֣ י ֲאָלִפי֙ם  ֶלף ַאְלֵפ֤ ֶא֨ ת ֵמָאֶל֩ף  ׀ ַאַח֣
נּו׃ ְוִעָּמֽ ינּו  ִעם־ֲאבֹוֵת֖ יָת  ים ַהּטֹו֛בֹות ֶׁשָעִׂש֥ יה֣וה ְרָב֔בֹות ְּפָעִמ֧ נּ֙ו  ִים ְּגַאְלָּת֨ ִמִּמְצַר֤

נּו ֶרב ִהַּצְלָּת֔ ע ִּכְלַּכְלָּתנּ֙ו ֵמֶח֣ נּו ּוְבָׂשָב֤ ב ַזְנָּת֜ נּו ְּבָרָע֨ ים ְּפִדיָת֑ ית ֲעָבִד֖ ינּו ּוִמֵּב֥ ֱאֹלֵה֔
נּו׃  ים ִּדִּליָתֽ ים ְוֶנֱאָמִנ֥ ִים ָרִע֖ נּו ּוֵמֳחָל֥ ֶבר ִמַּלְטָּת֔ ּוִמֶּד֧

יָך א ֲעָז֖בּונּו ֲחָסֶד֑ יָך ְולֹ֥ ֙ה ֲעָז֣רּונּו ַרֲחֶמ֔ ד ֵהָּנ֨ ַצח׃  ַע֥ ינּו ָלֶנֽ נּו יה֥וה ֱאֹלֵה֖ ל ִּתְּטֵׁש֛ ן  ְוַא֥ ַעל־ֵּכ֣
ינּו ְמָּת ְּבִפ֑ ינּו ְוָלׁ֥שֹון ֲאֶׁשר־ַׂש֖ ְחָּת ְּבַאֵּפ֔ נּו ְו֤רּוַח ּוְנָׁשָמ֙ה ֶׁשָּנַפ֣ ְגָּת ָּב֜ ם  ֵאָבִרי֩ם ֶׁשִּפַּל֨ ׀  ֵהן־ֵה֣



ִויָבְר֣כּו יֹו֣דּו ִויַׁשְּב֣חּו ׀  ִויָפֲא֣רּו ׀  ֶאת־ִׁשְמָך֖  ׀ ׀  יכּו  ְוַיְמִל֛ יׁשּו  ְקִּד֧ ְוַי֨ ְוַיֲעִריצּו֩  ִוירֹוְמ֡מּו 
נּו׃  ְוָכל־ָלׁ֤שֹון ְלָך֙  ַמְלֵּכֽ ה  יֹוֶד֗ ה ְלָ֜ך  ָכל־ֶּפ֨ ֶרְך ִּכ֩י  ְוָכל־ֶּב֣ ע  ה ׀  ִתָּׁשַב֔ ל־קֹוָמ֤ ע ְוָכ֨ ִתְכַר֗ ְלָ֣ך 

ה  ֲחֶו֔ יָ֙ך ִתְׁשַּת֣ ר  ִייָר֔אּוָך ְוָכל־ְלָבבֹות֙  ְלָפֶנ֙ ָך ַּכָדָב֖ יֹות ְיַזְּמ֣רּו ִלְׁשֶמ֑ ֶרב ּוְכָל֖ ֶׁשָּכֽתּוב׃ ְוָכל־ֶק֥
י ׀ ּתֹאַמְרָנה֮  ֥מוָֹךׇּכ֥ל ַעְצמוַֹת֨ י ָכ֫ ְיהוָֹ֗ה ִמ֥
יל ָעִ֭ני ֵמָחָז֣ק ִמֶּמּ֑נּו  ְזֽלוֹ׃ ַמִּצ֣ ְוָעִנ֥י ְוֶ֝אְב֗יוֹן ִמֹּגֽ

ל א ֵא֣ ַהִּגּ֣בֹור ְוַהּנֹוָר֔ ל ַהָּגדֹול֙  ָהֵא֤ ָלְך֒  ְך  ּוִמ֮י ַיֲעֹר֣ ְך  י ִיְׁשֶוה־ָּל֗ ְך ּוִמ֣ י ִיְדֶמה־ָּל֜ ִמ֨
ָך ם ׇקְדֶׁש֖ ֶאת־ֵׁש֥ ְך  ּוְנָבֵר֛ ְרָך  ּוְנָפֶא֧ ֲחָ֔ך  ּוְנַׁשֵּב֣ ֶרץ ְנַהֶּלְלָ֙ך  ִים ָוָא֑ ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֥ה ָׁשַמ֖

י ַנְ֭פִׁשי ֶאת־ְיהוָֹ֑ה ְלָדִו֨ד ׀ָּכָאֽמּור׃  י ֶאת־ֵׁש֥ם ׇקְדֽׁשוֹ׃ ָּבְרִכ֣ ָרַב֗      ְוׇכל־ְק֝

ָך ל ְּבַתֲעֻצמֹו֙ת ֻעֶּז֔ ָךָהֵא֗ ַהָּגדֹול֙ ִּבְכ֣בֹוד ְׁשֶמ֔
יָךַהִּגּ֧בֹור ָלֶנַ֛צח  א ְּבנֹוְראֹוֶת֑ ְוַהּנֹוָר֖

ב  ֶלְך ַהּיוֵׁש֛ לַהֶּמ֕ א ַע֥ א׃  ִּכֵּס֖ ם ְוִנָּׂשֽ ָר֣

ן ַע֙ד ָמ֣רֹום־ְוָק֣דֹוׁש ְׁש֔מֹו ְוָכ֕תּוב ֹׁשֵכ֥
יהָו֑ה  ה׃ ַרְּנ֣נּו ַצִּ֭דיִקים ַּבֽ ים ָנאָו֥ה ְתִהָּלֽ ְיָׁשִר֗ ַל֝

י  ְךָׁשִרי֙ם  יְ ְּבִפ֤ ם] ר[ִּתְת ִּתְתָּבַר֔ ֹוָמ֔

י   ים צַ ּוְבִדְבֵר֥ ל ִּדי ִק֖ ְך]ּבָ [ִּתְת ִּתְתַהָּל֑ ַר֑

ים חֲ ּוִבְלׁ֨שֹון  םִסיִד֜ ׁש] ַק [ִּתְת ִּתְתרֹוָמ֗ ָּד֗

ֶרב   ים קְ ּוְב ֶק֥ ׁש׃ דֹוִׁש֖ ל׃] ַה [ִּתְת ִּתְתַקָּדֽ ָּלֽ

נּו ְּבׇכל־ּ֖דֹור ר ִׁשְמָ֖ך ַמְלֵּכ֑ ל ְּבִרָּנ֛ה ִיְתָּפֵא֥ ְקֲה֤לֹות ִרְבבֹו֙ת ַעְּמָ֣ך ֵּבית־ִיְׂשָרֵא֔ ּוְבַמ֨
ינּו ְלהֹו֣דֹות י ֲאבֹוֵת֑ ינּו ֵואֹלֵה֣ יָך יה֥וה ֱאֹלֵה֖ ים ְלָפֶנ֔ ן חֹוַב֙ת ָּכל־ַהְיצּוִר֣ ָוֽדֹור׃ ֶׁשֵּכ֤
ל ׇּכל־  ְך ׀ ְלַעֵּל֣ה ּוְלַקֵּל֩ס ַע֨ ר ׀ ְלָבֵר֣ ם ׀ ְלַהֵּד֣ ר ְלרֹוֵמ֡ ַח ׀ ְלָפֵא֣ ׀ ְלַהֵּל֣ל ׀ ְלַׁשֵּב֣

ָך׃  י ַעְבְּדָ֖ך ְמִׁשיֶחֽ ד ֶּבן־ִיַׁש֛ ְׁשְּב֔חֹות ָּדִו֧ י ִׁשירֹו֙ת ְוִת֣ ִּדְבֵר֤



ֶרץ ִים ּוָבָא֑ ֶלְך ַהָּגדֹול֙ ְוַהָּק֔דֹוׁש ַּבָּׁשַמ֖ ל ַהֶּמ֤ נּו ָהֵא֨ ד ַמְלֵּכ֗ ח ִׁשְמָ֜ך ָלַע֣ ִיְׁשַּתַּב֨
ה ל ְוִזְמָר֜ יר ּוְׁשָבָח֩ה ַהֵּל֨ ינּו ִׁש֣ י ֲאבֹוֵת֡ ינּו ׀ ֵואֹלֵה֣ ה יה֣וה ׀ ֱאֹלֵה֣ י ְלָ֣ך ָנֶא֔ ִּכ֚
ּוַמְלֽכּות׃ ה  ְקֻדָּׁש֥ ֶרת  ְוִתְפֶא֖ ה  ְּתִהָּל֥ ה  ּוְגבּוָר֔ ְּגֻדָּל֣ה  ַצח  ֶנ֚ ָלה  ּוֶמְמָׁש֗ ז  ֹע֣
ָּג֜דֹול ֶלְך  ֶמ֨ ה יה֔וה ֵאל֩  ַאָּת֣ ה ְוַעד־עֹוָל֑ם ָּברּוְ֙ך  ְּבָר֥כֹות ְוהֹוָד֖אֹות ֵמַעָּת֣
י ְּבִׁשיֵר֛ ר  ַהּבֹוֵח֨ ַהִּנְפָלאֹו֒ת  ֲא֣דֹון  ַההֹוָדאֹו֮ת  ל  ֵא֣ ַּבִּתְׁשָּב֗חֹות  ל  ּוְמֻהָּל֣

ים׃ י ָהעֹוָלִמֽ ל ֵח֥ ֶלְך ֵא֖ ה ֶמ֥ ִזְמָר֧

ת ְּבׂשֹוַר֣  ֶגד  ְּכֶנ֖ ֶׁש֥הּוא  י  ְרִביִע֔ ּ֣כֹוס  ִמְצַו֙ת  ם  ְלַקֵי֗ ן  ּוְמֻזָּמ֜ ן  מּוָכ֨ ִהְנִנ֩י 
ל׃   ַמר ַהָּק֥דֹוׁש ָּברּוְך־֖הּוא ְלִיְׂשָרֵאֽ ה ֶׁשָא֛ םַהְיׁשּוָע֑ י ֶאְתֶכ֥ם ִלי֙ ְלָע֔ ְוָלַקְחִּת֨

ים׃ אֹלִהֽ יִתי ָלֶכ֖ם ֵלֽ  ְוָהִי֥
ֶפן  י ַהָגֽ א ְּפִר֥ ֶלְך ָהעֹוָל֑ם ּבֹוֵר֖ ינּו ֶמ֖ ׃    ָּב֤רּוְך ַאָּת֙ה יה֣וה ֱאֹלֵה֔

ָהעֹוָל֑ם  ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  ֱאֹלֵה֔ יה֣וה  ַאָּת֙ה  ֶפן  ָּב֤רּוְך  ַהֶּג֔ י  ְוַעל־ְּפִר֣ ַעל־ַהֶּגֶפ֙ן 
ל  ְלּתָ֙  ׀ ַע֣ ְוִהְנַח֨ יָת  ֶׁשָרִצ֤ ה  ּוְרָחָב֔ ה  טֹוָב֣ ֶחְמָּד֙ה  ֶרץ  ְוַעל־ֶא֤ ה  ַהָּׂשֶד֗ ת  ְּתנּוַב֣

ּה׃  ִמּטּוָבֽ ַע  ְוִלְׂשֹּב֥ ל ִמִּפְרָיּ֖ה  ֶלֱאֹכ֥ ינּו  ל  ַלֲאבֹוֵת֔ ַעל־ִיְׂשָרֵא֣ ינּ֙ו  ם יה֤וה ֱאֹלֵה֨ ַרֶח֨
ל  ָך ְוַע֥ ל  ַעֶּמ֔ ָך ְוַע֥ ִים ִעיֶר֑ ָך׃  ְירּוָׁשַל֖ ָך ְוַעל־ֵהיָכֶלֽ ָך ְוַעל־ִמְזְּבֶח֖ ן ְּכבֹוֶד֔ ִצּיֹו֙ן ִמְׁשַּכ֣

ּה נּו ְּבִבְנָיָנ֗ ּה ְוַׂשְמֵח֣ נּו ְלתֹוָכ֜ ינּ֒ו ְוַהֲעֵל֨ ה ְבָיֵמ֒ ֶדׁ֮ש ִּבְמֵהָר֣ יר ַהֹק֘ ה ְירּוָׁשַלִ֣ים ִע֣ ּוְבֵנ֞
ה  ה ּוְבׇטֳהָר֑ ִּבְקֻדָׁש֣ יָה  ָעֶל֖ ְכָך  ּוְנָבֶר֥ ּה  ע ִמּטּוָב֔ ְוִנְׂשַּב֣ ל ִמִּפְרָיּ֙ה  ה (ְוֹנאַכ֤ ּוְרֵצ֣

ה)  נּו ְּב֤יֹום ַהַׁשָּב֙ת ַהֶּז֔ גְוַהֲחִליֵצ֗ נּו ְּב֛יֹום ַח֥ ְמֵח֔ ה׃ ְוַׂש֣ ה יה֔וה  ַהַּמּ֖צֹות ַהֶּזֽ י ַאָּת֣ ִּכ֚
ל ֶרץ ְוַע֖ ה ְּלָ֙ך ַעל־ָהָא֔ ל ְונֹוֶד֤ יב ַלֹּכ֑ ה יה֔וה ַעל־ ֥טֹוב ּוֵמִט֖ ֶפן׃ ָּברּוְ֙ך ַאָּת֣ י ַהָּגֽ ְּפִר֥

ֶפן׃ י ַהָּגֽ ֶרץ ְוַעל־ְּפִר֥ ָהָא֖

ַס֙ח   ל ִסּֽדּור־ֶּפ֨ ְּכִהְלָכ֔תֹוֲחַס֤
ְוֻחָק֑תֹוְּכׇכל־ִמְׁשָּפ֖טֹו  

ר  ינּ֙ו ְלַסֵּד֣ ר ָזִכ֨ אֹו֔תֹוַּכֲאֶׁש֤



ה  ן ִנְזֶּכ֖ ַלֲעׂשֹוֽתֹו׃ ֵּכ֥
ן   ְך ׁשֹוֵכ֣ ה ָז֚ ְמעֹוָנ֔

י   ת ִמ֣ ל ֲעַד֖ ם ְקַה֥ ָמָנ֑ה קֹוֵמ֛
י   ה ְּבָק֤רֹוב ַנֵהל֙ ִנְטֵע֣ ַכָּנ֔

ה׃ְּפדּוִי֥ם ְלִצ֖יֹון  ְּבִרָּנֽ

ִים׃   ה ִּבירּוָׁשָלֽ ְלָׁשָנ֥ה ַהָּבָא֖

ֶמר׃  ת ָהֹעֽ ר ַּכ֔אן ְסִפיַר֖ ׁש נֹוֲהִגי֙ן ִלְסֹּפ֣ ֤ ַסח יֵ ל ֶּפ֑ י ֶּׁש֣ ֖ יל ֵׁשנִ ֶרץ ְּבֵל֥ ְּבחּוץ־ָלָא֕

יו ② ְּבִמְצֹוָת֔ ִקְּדָׁשנּ֙ו  ר  ֲאֶׁש֤ ָהעֹוָל֑ם  ֶלְך  ֶמ֖ ינּו  ֱאֹלֵה֔ יה֣וה  ַאָּת֙ה  ָּב֤רּוְך 
נּו ל  ְוִצָּו֕ ֶמר׃ ַע֖ ת ָהֹעֽ ֶמר׃ְסִפיַר֥ ד ָּבֹעֽ ַהּ֕יֹום ֥יֹום ֶאָח֖

ה׃ ①  ֽ ים ִּפ֥יּוט זֶ ֖ ַסח אֹוְמרִ ל ֶּפ֑ ד ֶּׁש֣ יל ֶאָח֖ ן ְּבֵל֥ ְיָלה׃ ּוְבֵכ֕ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖
ְיָלהז ֤רֹוב ִנִּסי֙ם ִהְפֵל֣אָת ַּב־ אָ֨  ַּל֔
ְיָלהֹר֥אׁש ַאְׁש֖מֹוֶרת ֶז֣ה ַה־ ּבְ  ַּל֑
ֱחַלק־֣לֹו גֵ֨  ֶדק ִנַּצְחּתֹ֙ו ְּכֶנֽ ְיָלהר ֶצ֤ ְיָלה׃ ַל֔ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖
ֶלְך ְּגָר֙ר ַּבֲח֣לֹום ַה־ּדַ  ְיָלהְנָּת֨ ֶמ֤ ַּל֔
ֶמׁש הִ  י ְּבֶא֣ ְיָלהְפַחְדָּת֥ ֲאַרִמ֖ ַּל֑
ל־לֹ֙ו  וַ  ְך ַויּוַכ֥ ל ְלַמְלָא֗ ר ִיְׂשָרֵא֜ ְיָלהָּיַׂש֨ ְיָלה׃ ַל֔ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖
  י ַה־ ַרע ׀ ֶז֣ ְצָּת֙ ַּבֲחִצ֣ י ַפְת֗רֹוס ָמַח֨ ְיָלהְּבכֹוֵר֣ ַּל֔
ם ַּב־חֵ  א ָמְצ֛אּו ְּבקּוָמ֖ ם לֹ֧ ְיָלהיָל֨ ַּל֑
ת טִ  י  יַס֣ יָת֙ ְּבכֹוְכֵב֣ ֶׁשת ִסִל֨ יד ֲחֹר֗ ְיָלה׀ ְנִג֣ ְיָלה׃ ַל֔ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖
ְׁשָּת ְפָגָרי֙ו ַּב־ יָ  ף ִאּ֗וּוי הֹוַב֤ ף ְלנֹוֵפ֣ ץ ְמָחֵר֜ ְיָלהַע֨ ַּל֔
ל ּוַמָצ֖בֹו ְּבִאיׁ֣שֹון ּכָ  ע ֵּב֛ ְיָלהַר֧ ַּל֑
יׁש ֲחמּו֗דֹות ִנגָל֥ה־ָר֙ז ֲח֣זֹות  לְ  הִא֣ ְיָלה׃ ַלְיָל֔ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖
ֱהַרג־ּ֣בֹו ַּב־מִ  ֶדׁ֙ש ֶנֽ ר ִּבְכֵלי־ֹק֨ ְיָלהְׁשַּתֵּכ֤ ַּל֔
י  נ  ר ִּבֲעתּוֵת֣ ע ִמּ֧בֹור ֲאָר֛יֹות ּפֹוֵת֖ ְיָלהֹוַׁש֨ ַל֑



ים ַּב־ׂשִ  י ְוָכַת֙ב ְסָפִר֣ ר ֲאָגִג֗ ה ָנַט֣ ְיָלהְנָא֞ ְיָלה׃ַּל֔ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖
ְרָּת ִנְצֲחָ֤ך ָעָלי֙ו ְּבֶנ֣ ֶדדע  הְׁשַנ֣ת  ֹוַר֗ ַּלְיָל֔
ה ִמ־ּפ ר ַמ֣ ה ִתְד֛רֹוְך לׁשֹוֵמ֖ ְיָלהּוָר֧ ַּל֑
ח  צָ  ר ְוָׂש֜ ֶק֙ר ְוַג֣ם — ַר֩ח ַּכׁשֹוֵמ֨ ָתא ֹּב֨ ְיָלהָא֥ ְיָלה׃ַל֔ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖
בָק  א   ֵר֣ א יֹו֙ם ְולֹ֣ ְיָלה׀ ֣יֹום ֲאֶׁש֩ר ֨הּוא לֹ֤ ַּל֔
ף ְלָ֖ך ָר֣  י ְלָ֣ך ַה֔יֹום ַא֥ ע ִּכ֚ ְיָלהם הֹוַד֗ ַּל֑
ד ְלִעיְרָ֙ך ׇּכל־ַהּ֣יֹום ְוׇכל־ַה־ ׁש ים ַהְפ ֵק֤ ְיָלהֹוְמִר֨ ַּל֔
ת ּתָ  ְיָלה׃ַלְיָל֛הִאי֩ר ְּכ֨אֹור ֜יֹום ֶחְׁשַּכ֧ י ַהַּלֽ י ַּבֲחִצ֥ ַוְיִה֖

ה׃② ֽ ים ִּפ֥יּוט זֶ ֖ ַסח אֹוְמרִ ל ֶּפ֑ י ֶּׁש֣ ֖ יל ֵׁשנִ ֶרץ ְּבֵל֥ ן  ְּבחּוץ־ָלָא֕ ַסח׃ ּוְבֵכ֕ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ
יָך ִהְפֵל֣אָת ַּב־אֹ  ץ ְּגבּורֹוֶת֨ ַסח  ֶמ֤ ֶּפ֔
אָת  ּבְ  ַסחֹר֧אׁש ׇּכל־מֹוֲע֛דֹות ִנֵּׂש֖ ֶּפ֑
יָת ְלֶאְזָרִח֙י ֲח֣צֹות ֵל֣יל  ּגִ  ַסחִל֤ ַסח׃ ֶּפ֔ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ
ם ַהיֹו֙ם ַּב־ּדְ  ְקָּת ְּכֹח֥ יו ָּדַפ֗ ַסח  ָלָת֣ ֶּפ֔
ים ֻע֥גֹות ַמּ֖צֹות ַּב־הִ  יד נֹוְצִצ֛ ַסחְסִע֧ ֶּפ֑
ֶרְך  וְ  ץ ֵזֶ֤כר ְלׁשֹו֙ר ֵע֣ ר ָר֜ ַסחֵאל־ַהָּבָק֨ ַסח׃ ֶּפ֔ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ
ים ְולֹוֲה֤טּו ָּבֵאׁ֙ש ַּב־ ז ַסחֹוֲע֣מּו ְסדֹוִמ֗ ֶּפ֔
ץחֻ  ץ   ַּל֨ ה ְּב ֵק֣ ם ּוַמּ֥צֹות ָאָפ֖ ַסח֜לֹוט ֵמֶה֗ ֶּפ֑
ף ְוֹנ֙ף ְּבׇעְבְרָ֣ך ַּב־ טִ  ת ֹמ֤ אֶת ַאְדַמ֨ ַסח  אֵט֗ ַסח׃ ֶּפ֔ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ
ְצָּת ְּבֵליל֙ ִׁשּ֣מּור  יָ֠  ַסחּה ֹר֨אׁש ׇּכל־֜הֹון ָמַח֗ ֶּפ֔
ם ּכַ  ְחָּת ְּבַד֣ ן ְּב֛כֹור ָּפַס֖ יר ַעל־ֵּב֧ ַסח  ִּב֕ ֶּפ֑
א ִּבְפָתַח֙י ַּב־ לְ  ת ַמְׁשִחי֙ת ָלבֹ֤ י ֵּת֤ ַסח  ִבְלִּת֨ ַסח׃ ֶּפ֔ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ
י מְ   ֶרת ֻסָּגָר֙ה ְּבִעּתֹוֵת֣ ַסח  ֻסֶּג֤ ֶּפ֔
ר  נִ  י ֹעֶמ֖ יל ְׂשעֹוֵר֥ ן ִּבְצִל֛ ה ִמְדָי֗ ַסחְׁשְמָד֣ ֶּפ֑
ַסח׀ ּ֣פּול ְו֗לּוד ִּביַק֙ד ְי֣קֹוד  ֹור֞פּו ִמְׁשַמֵנ֣י ׂש ַסח׃ ֶּפ֔ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ



ב ַלֲע֤מֹוד ַעד־ָּגָע֙ה עֹוַנ֣ת  ע֨  ַסח ֹוד ַה֜יֹום ְּבֹנ֗ ֶּפ֔
ַע ֖צּול ַּב־ּפַ֨  ה ְלַקֲע ֵק֥ ַסח ס ַי֧ד ָּכְתָב֛ ֶּפ֑
֤רֹוְך ַהֻּׁשְלָח֙ן ַּב־צָ  ית ִעָ ה ַהָּצִפ֗ ַסח ֹפ֣ ַסח׃ֶּפ֔ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ
לָק  ה ְלַׁשֵּלׁ֙ש ֣צֹום ַּב־  ָה֣ ה ֲהַדָּס֗ ַסח׀ ִּכְּנָס֣ ֶּפ֔
ים ַּב־רֹ  ץ ֲחִמִּׁש֖ ְצָּת ְּבֵע֥ ע ָמַח֛ ית ָרָׁש֧ ַסחאׁ֩ש ִמֵּב֨ ֶּפ֑
־ׁשְ  ית ַּב֠ יא ְלעּוִּצ֣ ַגע ָּתִב֣ ֶּלה ֶר֡ י ֵא֣ ַסחֵּת֣ ֶּפ֠
ׁש ַחג־ ּתָ  יל ִהְתַקֵּד֧ ז ָיְדָ֜ך ְוָת֣רּום ְיִמיְנָ֗ך ְּכֵל֨ ַסח ֹע֨ ַסח׃ֶּפ֛ ַבח ֶּפֽ ם ֶז֥ ְרֶּת֖ ַוֲאֶמַ

ה ה׃  ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖  ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ

יר ִּבְמלּוָכה֙ אַ  ה ּבָ ִד֤ יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹוּגְ ֣חּור ַּכֲהָלָכ֔ דּוָד֖

ְלָ֣ך ּוְלָך֩
ְלָ֨ך ִּכי־ְלָך֜ 

ְלָ֣ך ַאף־ְלָך֗ 
ה  ְמָלָכ֔ ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣

ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖
ה הָ ֤גּול ִּבְמלּוָכ֙ה ּדָ  יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹווָ ֣דּור ַּכֲהָלָכ֔ ִתי ָק֖

ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ה ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖ ְמָלָכ֔ ְלָ֣ך ּוְלָך֩ ְלָ֨ך ִּכי־ְלָ֜ך ְלָ֣ך ַאף־ְלָ֗ך ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣

אי ִּבְמלּוָכה֙ זַ  ה חָ  ַּכ֤ ין ַּכֲהָלָכ֔ יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹוטַ ִס֣ ְפְסָר֖
ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ה ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖ ְמָלָכ֔ ְלָ֣ך ּוְלָך֩ ְלָ֨ך ִּכי־ְלָ֜ך ְלָ֣ך ַאף־ְלָ֗ך ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣

יד ִּבְמלּוָכ֙ה  יָ  ה  ּכַ ִח֤ יר ַּכֲהָלָכ֔ יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹולִ ִּב֣ מּוָד֖
ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ה ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖ ְמָלָכ֔ ְלָ֣ך ּוְלָך֩ ְלָ֨ך ִּכי־ְלָ֜ך ְלָ֣ך ַאף־ְלָ֗ך ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣

ל ִּבְמלּוָכ֙ה מ ה נ ֹוֵׁש֤ א ַּכֲהָלָכ֔ יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹוסְ ֹוָר֣ ִביָב֖
ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ה ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖ ְמָלָכ֔ ְלָ֣ך ּוְלָך֩ ְלָ֨ך ִּכי־ְלָ֜ך ְלָ֣ך ַאף־ְלָ֗ך ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣

יו ִּבְמלּוָכ֙ה עָ  ה ּפָנ֤ ה ַּכֲהָלָכ֔ יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹוצַ ֹוֶד֣ ִּדי ָק֖
ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ה ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖ ְמָלָכ֔ ְלָ֣ך ּוְלָך֩ ְלָ֨ך ִּכי־ְלָ֜ך ְלָ֣ך ַאף־ְלָ֗ך ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣



ה  ַר ֤דֹוׁש ִּבְמלּוָכ֙ה ּקָ  יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹוׁשִ ֣חּום ַּכֲהָלָכ֔ ְנַאָנ֖
ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ה ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖ ְמָלָכ֔ ְלָ֣ך ּוְלָך֩ ְלָ֨ך ִּכי־ְלָ֜ך ְלָ֣ך ַאף־ְלָ֗ך ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣

יף ִּבְמלּוָכה֙ ַּת  ה  ִק֤ ְך ַּכֲהָלָכ֔ יו ֹיאְמ֣רּו ֑לֹוּתֹוֵמ֣ ְּתִמיָמ֖
ה׃  ה ִּכי־֥לֹו ָיֶאֽ ה ִּכי־֥לֹו ָנֶא֖ ְמָלָכ֔ ְלָ֣ך ּוְלָך֩ ְלָ֨ך ִּכי־ְלָ֜ך ְלָ֣ך ַאף־ְלָ֗ך ְלָ֤ך יהו֙ה ַהַּמ֣



יר ֗הּוא אַ  ִּד֣
ִיְבֶנ֤ה ֵּביתֹ֙ו ְּבָק֔רֹוב 

ינּו ְּבָק֑רֹוב  ה ְּבָיֵמ֖ ה ׀ ִּבְמֵהָר֛ ִּבְמֵהָר֧
ל ְּבֵנה֙  ה  ֵא֤ ל ְּבֵנ֔ ׀ ְּבֵנ֥ה ֵּביְתָ֖ך ְּבָקֽרֹוב׃ ׀ ֵא֣

֣גּול הּו֒א ּדָ ֣דֹול הּו֮א  ּגָ ֣חּור ֗הּוא ּבָ 
ה  ל ְּבֵנה֙  ִיְבֶנ֤ה ֵּביתֹ֙ו ְּבָק֔רֹוב ִּבְמֵהָר֧ ינּו ְּבָק֑רֹוב ֵא֤ ה ְּבָיֵמ֖ ה ׀  ׀ ִּבְמֵהָר֛ ל ְּבֵנ֔ ׀ ְּבֵנ֥ה ֵּביְתָ֖ך ְּבָקֽרֹוב׃  ֵא֣

יק ֗הּוא וָ ֨דּור ֜הּוא הָ  אי הּו֮א  זַ ִת֣ יד הּו֒א  חָ ַּכ֣ ִס֣
ה  ל ְּבֵנה֙  ִיְבֶנ֤ה ֵּביתֹ֙ו ְּבָק֔רֹוב ִּבְמֵהָר֧ ינּו ְּבָק֑רֹוב ֵא֤ ה ְּבָיֵמ֖ ה ׀ ִּבְמֵהָר֛ ל ְּבֵנ֔ ׀ ְּבֵנ֥ה ֵּביְתָ֖ך ְּבָקֽרֹוב׃ ׀ ֵא֣

יד ֜הּוא יָ ֣הֹור הּו֩א  טָ  יר ֗הּוא ּכַ ִח֨ ֶלְך הּו֒א  ֶמ֣ ֣מּוד הּו֮א  לָ ִּב֣
ה  ל ְּבֵנה֙  ִיְבֶנ֤ה ֵּביתֹ֙ו ְּבָק֔רֹוב ִּבְמֵהָר֧ ינּו ְּבָק֑רֹוב ֵא֤ ה ְּבָיֵמ֖ ה ׀ ִּבְמֵהָר֛ ל ְּבֵנ֔ ׀ ְּבֵנ֥ה ֵּביְתָ֖ך ְּבָקֽרֹוב׃ ׀ ֵא֣

א הּו֩א  נ  יב ֜הּוא סַ ֹוָר֣ ה הּו֮א ּפּ֣זּוז ֗הּוא עִ ִּג֨ יק הּו֒א  צַ ֹוֶד֣ ִד֣
ה  ל ְּבֵנה֙  ִיְבֶנ֤ה ֵּביתֹ֙ו ְּבָק֔רֹוב ִּבְמֵהָר֧ ינּו ְּבָק֑רֹוב ֵא֤ ה ְּבָיֵמ֖ ה ׀ ִּבְמֵהָר֛ ל ְּבֵנ֔ ׀ ְּבֵנ֥ה ֵּביְתָ֖ך ְּבָקֽרֹוב׃ ׀ ֵא֣

י הּו֮א  ׁשַ ֣חּום ֗הּוא  ַר ֨דֹוׁש ֜הּוא  ּקָ  יף הּוא֒ ּתַ ַּד֣ ִּק֣
ה ׀  ל ְּבֵנה֙  ִיְבֶנ֤ה ֵּביתֹ֙ו ְּבָק֔רֹוב ִּבְמֵהָר֧ ינּו ְּבָק֑רֹוב ֵא֤ ה ְּבָיֵמ֖ ה ׀ ִּבְמֵהָר֛ ל ְּבֵנ֔ ְּבֵנ֥ה ֵּביְתָ֖ך ְּבָקֽרֹוב׃  ׀ ֵא֣



ַע׃  י יֹוֵדֽ ד ֲאִנ֖ ַע ֶאָח֕ י יֹוֵד֔ ד ֶאָח֙ד ִמ֣ ֶרץ׃ֶאָח֣ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖  ֱאֹלֵה֔

ַע׃ י יֹוֵדֽ ִים ֲאִנ֖ ַע ְׁשַנ֕ י יֹוֵד֔ ִי֙ם ִמ֣ י ְׁשַנ֨ ית ְׁשֵנ֖  ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑

ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃ י יֹוֵדֽ ה ֲאִנ֖ ַע ְׁשֹלָׁש֕ י יֹוֵד֔ ה ָא֛בֹותְׁשֹלָׁש֙ה ִמ֣ ְׁשֹלָׁש֧
ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖

ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃ י יֹוֵדֽ ע ֲאִנ֖ ַע ַאְרַּב֕ י יֹוֵד֔ ע ִאָמ֜הֹותַאְרַּב֙ע ִמ֣ ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃  י יֹוֵדֽ ה ֲאִנ֖ ַע ֲחִמָּׁש֕ י יֹוֵד֔ ה ֲחִמָּׁש֙ה ִמ֣ י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣
ע ִאָמ֜הֹות ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃ י יֹוֵדֽ ה ֲאִנ֖ ַע ִׁשָּׁש֕ י יֹוֵד֔ הִׁשָּׁש֙ה ִמ֣ י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨
ה  י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣

ע ִאָמ֜הֹות ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃ י יֹוֵדֽ ה ֲאִנ֖ ַע ִׁשְבָע֕ י יֹוֵד֔ א ִׁשְבָע֙ה ִמ֣ י ַׁשַּבָּת֡ ה ְיֵמ֣ ִׁשְבָע֣
ה י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨

ה  י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣
ע ִאָמ֜הֹות ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃ י יֹוֵדֽ ה ֲאִנ֖ ַע ְׁשמֹוָנ֕ י יֹוֵד֔ הְׁשמֹוָנ֙ה ִמ֣ י ִמיָל֡ ְׁשמֹוָנ֣ה ְיֵמ֣
א  י ַׁשַּבָּת֡ ה ְיֵמ֣ ִׁשְבָע֣
ה י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨

ה  י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣



ע ִאָמ֜הֹות  ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות  ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃  ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃ י יֹוֵדֽ ה ֲאִנ֖ ַע ִּתְׁשָע֕ י יֹוֵד֔ ה ִּתְׁשָע֙ה ִמ֣ י ֵלָד֡ ה ַיְרֵח֣ ִּתְׁשָע֣
ה  י ִמיָל֡ ְׁשמֹוָנ֣ה ְיֵמ֣
א  י ַׁשַּבָּת֡ ה ְיֵמ֣ ִׁשְבָע֣
ה  י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨

ה י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣
ע ִאָמ֜הֹות  ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות  ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃  ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

ַע׃  י יֹוֵדֽ ה ֲאִנ֖ ַע ֲעָׂשָר֕ י יֹוֵד֔ א ֲעָׂשָר֙ה ִמ֣ ה ִדְּבַרָי֡ ֲעָׂשָר֣
ה  י ֵלָד֡ ה ַיְרֵח֣ ִּתְׁשָע֣
ה  י ִמיָל֡ ְׁשמֹוָנ֣ה ְיֵמ֣
א  י ַׁשַּבָּת֡ ה ְיֵמ֣ ִׁשְבָע֣
ה  י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨

ה י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣
ע ִאָמ֜הֹות  ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות  ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃  ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

עַ  י יֹוֵד֔ ד ָעָׂש֙ר ִמ֣ ַאַח֤
ַע׃ י יֹוֵדֽ ר ֲאִנ֖ ד ָעָׂש֔ ַאַח֣

ד ָעָׂש֮ר ּכֹוְכַבָּיא֒  ַאַח֣
א  ה ִדְּבַרָי֡ ֲעָׂשָר֣

ה  י ֵלָד֡ ה ַיְרֵח֣ ִּתְׁשָע֣
ה  י ִמיָל֡ ְׁשמֹוָנ֣ה ְיֵמ֣
א  י ַׁשַּבָּת֡ ה ְיֵמ֣ ִׁשְבָע֣
ה  י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨

ה י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣
ע ִאָמ֜הֹות  ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות  ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃  ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣



עַ  י יֹוֵד֔ ְׁשֵנ֤ים ָעָׂש֙ר ִמ֣
ַע׃ י יֹוֵדֽ ר ֲאִנ֖ ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֔

א  ר ׀ ִׁשְבַטָי֗ ְׁשֵנ֣ים־ָעָׂש֣
ד ָעָׂש֮ר ּכֹוְכַבָּיא֒  ַאַח֣

א  ה ִדְּבַרָי֡ ֲעָׂשָר֣
ה י ֵלָד֡ ה ַיְרֵח֣ ִּתְׁשָע֣
ה י ִמיָל֡ ְׁשמֹוָנ֣ה ְיֵמ֣
א  י ַׁשַּבָּת֡ ה ְיֵמ֣ ִׁשְבָע֣
ה י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨

ה  י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣
ע ִאָמ֜הֹות ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖

ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣

עַ  י יֹוֵד֔ ה ָעָׂש֙ר ִמ֣ ְׁשֹלָׁש֤
ַע׃ י יֹוֵדֽ ר ֲאִנ֖ ה ָעָׂש֔  ְׁשלָׁש֣

א  ר ִמַּדָי֜ ה ָעָׂש֨ ְׁשלָׁש֥
א  ר ׀ ִׁשְבַטָי֗ ְׁשֵנ֣ים־ָעָׂש֣
ד ָעָׂש֮ר ּכֹוְכַבָּיא֒  ַאַח֣

א  ה ִדְּבַרָי֡ ֲעָׂשָר֣
ה י ֵלָד֡ ה ַיְרֵח֣ ִּתְׁשָע֣
ה י ִמיָל֡ ְׁשמֹוָנ֣ה ְיֵמ֣
א  י ַׁשַּבָּת֡ ה ְיֵמ֣ ִׁשְבָע֣
ה י ִמְׁשָנ֜ ִׁשָּׁש֩ה ִסְדֵר֨

ה  י תֹוָר֗ ה ׀ חּוְמֵׁש֣ ֲחִמָּׁש֣
ע ִאָמ֜הֹות ַאְרַּב֨
ה ָא֛בֹות ְׁשֹלָׁש֧

ית  י ֻל֣חֹות ַהְּבִר֑ ְׁשֵנ֖
ֶרץ׃ ִים ּוָבָאֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמ֖ ד ֱאֹלֵה֔ ֶאָח֣



ד ַּגְדָי֖א א׃ ַח֥ ד ַּגְדָיֽ ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ין ַאָּב֙א ִּבְתֵר֣ ד ַּגְדָי֑א ְּדַזִּב֤ ׀ ַח֣
 א ׁ֖שּוְנָרא ְוָאְכָל֣ה ְלַגְדָי֑א א׃ ְוָאָת֥ ד ַּגְדָיֽ ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ין ַאָּב֙א ִּבְתֵר֣ ְּדַזִּב֤

 ְך ְלׁ֖שּוְנָרא ְלָּבא ְוָנַׁש֥ א ַכ֔ ין  ְּדָאְכָל֣ה ְלַגְדָי֑א ְוָאָת֣ ד ַּגְדָי֖א ְּדַזִּב֤ י ַח֥ י זּוֵז֔ ִּבְתֵר֣ ַאָּב֙א 
א׃  ד ַּגְדָיֽ ַח֥

ְלָּבא א ֨חּוְטָר֙א ְוִהָּכ֣ה ְלַכ֔ ְך ְלׁ֖שּוְנָרא  ְוָאָת֤ ין ַאָּבא֙  ְּדָאְכָל֣ה ְלַגְדָי֑א ְּדָנַׁש֥ ְּדַזִּב֤
א׃ ד ַּגְדָיֽ ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ִּבְתֵר֣

 ְלׁ֖שּוְנָרא ְך  ְלָּבא ְּדָנַׁש֥ ְּדִהָּכ֣ה ְלַכ֔ ף ְל֨חּוְטָר֙א  א ֗נּוָרא ְוָׂשַר֤ ְּדָאְכָל֣ה ְוָאָת֣
א׃   ְלַגְדָי֑א ד ַּגְדָיֽ ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ין ַאָּב֙א ִּבְתֵר֣ ְּדַזִּב֤

 ְלָּבא ְלַכ֔ ְּדִהָּכ֣ה  ְל֨חּוְטָר֙א  ף  ְּדָׂשַר֤ ְל֗נּוָרא  ה  ְוָכָב֣ ָיא  ַמ֜ א  ְך ְוָאָת֨ ְּדָנַׁש֥
א׃  ְּדָאְכָל֣ה ְלַגְדָי֑א ְלׁ֖שּוְנָרא  ד ַּגְדָיֽ ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ין ַאָּב֙א ִּבְתֵר֣ ְּדַזִּב֤

 ְּדִהָּכ֣ה ְל֨חּוְטָר֙א  ף  ְּדָׂשַר֤ ְל֗נּוָרא  ה  ְּדָכָב֣ ָיא  ְלַמ֜ ה  ְוָׁשָת֨ ֩תֹוָר֩א  א  ְוָאָת֣
ְלָּבא  ְלׁ֖שּוְנָרא  ְלַכ֔ ְך  ין  ְּדָאְכָל֣ה ְלַגְדָי֑א ְּדָנַׁש֥ ְּדַזִּב֤ ד  ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ִּבְתֵר֣ ַאָּב֙א 

א׃  ַּגְדָיֽ

 ף ְּדָׂשַר֤ ְל֗נּוָרא  ה  ְּדָכָב֣ ָיא  ְלַמ֜ ה  ְּדָּׁשָת֨ ְל֩תֹוָר֩א  ט  ְוָׁשַח֣ ט  ַהׁשֹוֵח֡ א  ְוָאָת֣
ְלָּבא  ְך ְלׁ֖שּוְנָרא  ְל֨חּוְטָר֙א ְּדִהָּכ֣ה ְלַכ֔ י  ְּדָאְכָל֣ה ְלַגְדָי֑א ְּדָנַׁש֥ ין ַאָּב֙א ִּבְתֵר֣ ְּדַזִּב֤

א׃  ד ַּגְדָיֽ ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ זּוֵז֔

 ט ְלׁשֹוֵח֡ ט  ְוָׁשַח֣ ֶו֒ת  ַהָּמ֒ ַמְלָאְ֮ך  א  ָיא ְוָאָת֣ ְלַמ֜ ה  ְּדָּׁשָת֨ ְל֩תֹוָר֩א  ט  ְּדָׁשַח֣
ה ְל֗נּוָרא  ְלָּבא  ְּדָכָב֣ ְּדִהָּכ֣ה ְלַכ֔ ף ְל֨חּוְטָר֙א  ְלׁ֖שּוְנָרא  ְּדָׂשַר֤ ְך  ְּדָאְכָל֣ה ְּדָנַׁש֥

א׃  ְלַגְדָי֑א ד ַּגְדָיֽ ד ַּגְדָי֖א ַח֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ין ַאָּב֙א ִּבְתֵר֣ ְּדַזִּב֤

 ט ט ְּדָׁשַח֣ ט ְלׁשֹוֵח֡ ֶו֒ת ְּדָׁשַח֣ ט ְלַמְלָאְ֮ך ַהָּמ֒ א ַהָּקדֹוׁ֒ש ָּב֣רּוְך הּו֒א ְוָׁשַח֣ ְוָאָת֣
ְּדִהָּכ֣ה  ְל֨חּוְטָר֙א  ף  ְּדָׂשַר֤ ְל֗נּוָרא  ה  ְּדָכָב֣ ָיא  ְלַמ֜ ה  ְּדָּׁשָת֨ ְל֩תֹוָר֩א 

ְלָּבא  ְך ְלׁ֖שּוְנָרא  ְלַכ֔ ד ַּגְדָי֖א   ְּדָאְכָל֣ה ְלַגְדָי֑א ְּדָנַׁש֥ י ַח֥ י זּוֵז֔ ִּבְתֵר֣ ין ַאָּב֙א  דְּדַזִּב֤ ַח֥
א׃ ַּגְדָיֽ


